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Hidrosan (riolering) 0800 90 300
Antigifcentrum 070 245 245
Rode Kruis Hoogstraten 03 482 46 06

De Warmste Hartjes:
vrijwilligers delen koekjes uit
tijdens De Warmste Week

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

Zitdagen
Personen met een handicap
FOD Sociale Zekerheid
elke 2de woensdag van 09.30 tot 10.30 uur in
januari, maart, mei, juli, september en november
(enkel op afspraak 08 009 87 99)
Defensie
elke 3de dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
(enkel op afspraak 02 443 09 16)

Vragen
Stadhuis | Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
03 340 19 11 | info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be
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BESTE LEZER

Een boodschap van hoop

Ik ben een van de meest ervaren schepenen in het Hoogstraatse
schepencollege. Ik zit al ruim 30 jaar in de gemeenteraad en ben 12
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kunnen ontspannen met vrienden. Een maand waar hoop, liefde en
geluk centraal staan. Helaas zullen wij dit jaar Sinterklaas, Kerstmis
en Nieuwjaar heel anders moeten vieren dan wij gewend zijn. Opeens is die gezellige eettafel vol met familieleden en vrienden niet
meer zo vanzelfsprekend. Zoveel intense familiemomenten gaan we
nu moeten missen.
Het coronavirus had en heeft immers een enorme impact op 2020
en op ons ‘gewone’ leven. Grenzen werden gesloten, evenementen
werden afgelast en afstand van elkaar nemen is een must. Ondanks deze maatregelen, heeft het virus ons ook dichter bij elkaar
gebracht. We ontmoeten elkaar niet meer op café en restaurant,
maar terwijl we fietsen langs De Mark of wandelen in de kleurrijke t
bossen van Wortel-Kolonie, Den Elsakker, Den Rooy/Smisselbergen
of De Mosten. We komen elkaar tegen als we met een bewoner van
ons woonzorgcentrum gaan wandelen of als we boodschappen doen
voor die buurvrouw die moeilijk ter been is.
Het is hartverwarmend om te zien hoe jullie je inzetten voor jullie
buren, wijkbewoners, stadsgenoten. Hoogstratenaren, ik ben trots
op jullie! Zorgmedewerkers, politieagenten, onderwijzers, supermarktmedewerkers, vrijwilligers … kortom iedereen die zijn steentje
bijdraagt. Vanuit de grond van mijn hart zeg ik jullie dankjewel.
Want jullie inspanningen leveren resultaat op. De besmettingscijfers
zijn immers gestaag aan het dalen. Samen zijn we erin geslaagd om
onze ziekenhuizen en woonzorgcentra te vrijwaren van een echte
ramp.
De feestdagen zullen een periode worden van terugblikken naar
hoe ons leven vroeger was, maar ook van vooruitkijken naar onze
toekomst. Ik wil in dit voorwoord een boodschap van hoop laten
horen. Hoop dat er snel een vaccin kan worden toegediend. Hoop
dat we weer kunnen overgaan tot ons normale leven. Hoop dat we
onze familie weer stevig in onze armen kunnen sluiten. Hoop dat
kleinkinderen weer kunnen gaan spelen bij opa en oma. Allemaal
doordeweekse dingen waar we nooit bij stilstonden, maar waarvan
we nu beseffen hoe kostbaar ze zijn.
Ik wens je toe dat we het sombere jaar tijdens de feestdagen toch
op een fijne manier kunnen afsluiten. Een fris en stralend nieuw jaar
2021 ligt aan de horizon. Namens het bestuur en alle medewerkers
van stad Hoogstraten wens ik je een vrolijk kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar!

Marc Van Aperen
Burgemeester
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De elektronische
identiteitskaart
heeft een nieuwe lay-out!

De nieuwe elektronische identiteitskaart voldoet aan de strenge internationale regels die de identiteitscontroles
vergemakkelijken. De nieuwe kaart is
dus een nog veiliger reisdocument!

Nieuwe regels voor
blauwe PMD-zak
Vanaf maart 2021 wijzigen de sorteerregels van de blauwe PMD-zak. Plastic
verpakkingen die nu NIET bij PMD
mogen, maar wel in de lichtgroene
zak, zullen vanaf dan ook in de blauwe
PMD-zak mogen. Je koopt dus best niet
te veel lichtgroene zakken meer, want
op termijn worden ze overbodig. Tot juni
2021 kunnen de groene zakken naar het
recyclagepark gebracht worden. Ook
van PMD-zakken koop je best dit jaar
geen grote voorraad meer in; de nieuwe
PMD-zak zal immers goedkoper worden.
De ‘oude’ PMD-zakken kunnen wel nog
steeds gebruikt worden.

Enkele belangrijke
wijzigingen:
• De kaart bevat vingerafdrukken. Dit
wordt toegevoegd om identiteitsfraude tegen te gaan. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze
chip van de identiteitskaart en zijn
beveiligd. Enkel bevoegde instanties
kunnen de chip uitlezen.
• De foto staat aan de linkerkant in
plaats van rechts. Het perforeerde
beeld is terug te vinden op de achterkant.
• Als nationaliteit wordt ‘BELG’ niet
meer vermeld maar ‘BEL’. Dit moet
volgens de ICAO-regels.
• De contactchip staat op de achterkant
van de kaart waardoor de identiteitskaart op een andere manier in de
kaartlezer gestopt moet worden.
• De kaart heeft andere kleuren.

2020
2021
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Je hoeft nog niet direct langs te komen
op het stadhuis voor deze nieuwe
elektronische identiteitskaart. De
huidige kaarten worden vervangen op
het einde van hun geldigheidsperiode,
bij aangifte van een verlies/diefstal of
beschadiging van de kaart.
Ben jij minder mobiel? Dan wordt er een
vrijstelling gegeven mits je aan de voorwaarden voldoet. Voor meer informatie
kan je hiervoor terecht via deze link:
https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/reglementering/
onderrichtingen/

Wat veran
voor jou in

20

Wat wijzigt er aan
de Fluvius-premies?
Vanaf 2021 veranderen er enkele zaken
als we het hebben over premies via de
netwerkbeheerder Fluvius. Vanaf 2021
krijg je GEEN premie dakisolatie meer
als je zelf je dakisolatie plaatst. Je hebt
hier enkel nog recht op als je met een
aannemer werkt.

Naast deze wijziging, is er ook een
bijkomende voorwaarde voor warmtepompboilers. De boiler moet beschikken over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een
extern signaal om zo aan thermische
opslag te doen.
Vanaf 2021 worden twee nieuwe
premies ingevoerd:

1. Premie voor plaatsing van
zonnepanelen
Wie vanaf 1 januari 2021 een nieuwe
PV-installatie in dienst neemt, komt
in aanmerking voor een eenmalige
premie. De premie is van toepassing
voor volledig nieuwe installaties die aan
een aantal voorwaarden voldoen. Deze
voorwaarden kan je vinden op www.
energiesparen.be en www.vlaanderen.
be. Deze premie kan in 2021 worden
aangevraagd en verloopt via Fluvius.

ndert er
n

021?
2. (Energie)labelpremie
voor nieuwe eigenaars
Vanaf 2021 geeft de Vlaamse regering
kopers van een bestaande energieverslindende woning nog een extra duwtje
in de rug met een labelpremie. De labelpremie wordt toegekend aan Vlamingen
die in 2021 een woning met label F of E
verwerven en deze energetisch verbeteren tot een woning met label C, B of A.
Voor meer informatie over de wijzigingen en premies kan je terecht bij www.
energiesparen.be of www.vlaanderen.
be

Nieuwe premies om
Vlaanderen asbestvrij
te maken
Vanaf 1 januari komen er nieuwe premies voor het verwijderen van asbest
uit huizen, scholen en zorginstellingen.
De Vlaamse regering gaat hiervoor een
recordbedrag van 124 miljoen euro
vrijmaken voor de komende twee jaar.
De nieuwe premie geldt zowel voor wie
de werken laat uitvoeren door een aannemer als voor wie dat zelf doet.
Let wel: het verwijderen van asbest
moet altijd volgens de juiste voorzorgsmaatregelen gebeuren en mag je niet
altijd zelf doen (lees hierover meer op
de website van OVAM).

De Hoogstraatse
cadeaubon
ondergaat een
metamorfose
De gekende Hoogstraatse papieren cadeaubonnen worden vanaf
2021 vervangen door een digitale
versie. Het project staat nog in
de startblokken; een precieze
datum is er nog niet. Wat we wel
weten is dat de lancering van de
digitale bon tegen de zomer 2021
gebeurt.
Het doel van de cadeaubon
verandert niet; je kan nog steeds
bij alle deelnemende Hoogstraatse zaken terecht. De bon wordt
alleen gemakkelijker gemaakt.
Je kan op elk moment de bon
kopen, zo hoef je je ook niet te
verplaatsen naar Toerisme Hoogstraten. Je bestelt de cadeaubon
online en krijgt hem - weliswaar
digitaal - toegestuurd. Je kan
daarna altijd nog de keuze maken
om de cadeaubon te printen.
Het lijkt nu allemaal nog ingewikkeld maar deze digitale cadeaubon is zeer gebruiksvriendelijk
uitgewerkt. Bovendien zal de
digitale cadeaubon nog enkele
andere handige en moderne functionaliteiten hebben, waarvan
zowel de klant, de ondernemer
en de ontvanger kan profiteren,
maar daarover later meer. Je kan
er natuurlijk ook nog altijd voor
kiezen om geholpen te worden
door Toerisme Hoogstraten.
Zij begeleiden je graag met je
aankoop.
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Tips voor

gezonde
feestdagen
Kerstmis zullen we dit jaar in kleine kring vieren. Dus geen
grootschalige kerstdiners of overdadige oudejaarsfeesten.
Maar ook dat kan gezellig zijn! Laat de toastjes, wildgerechten en aangepaste wijnen maar komen! De kerstperiode hoeft
niet automatisch een aanslag op je gezondheid te zijn.
Gezond feesten en toch genieten? Het kan!
Kerstboodschappen
zonder auto

Bovendien ben je in een dronken bui
niet bepaald aangenaam gezelschap
Heb je het aan je been dit jaar? Mag
voor je huisgenoten. Denk ook aan
jij de kerstboodschappen gaan doen?
Probeer dan te voet of met de fiets naar hun plezier en houd het gezellig.
de winkel te gaan. Je zou versteld staan • Jong en alcohol gaat niet samen
Kinderen en jongeren komen in deze
hoeveel er in een fietstas kan! Zeker
periode vaak voor het eerst in contact
voor kleinere boodschappen kan je
met alcohol. Laat kinderen op jonge
makkelijk zonder auto op pad.
leeftijd nog niet proeven. Je geeft dan
het signaal dat alcoholgebruik op hun
Maak een gezonde keuze
leeftijd ‘oké’ is. Bovendien is alcohol
aan tafel
Tijdens het feestmaal heb je vaak keuze voor een kind veel schadelijker dan
voor een volwassene.
uit meerdere (bij)gerechten. Geef de
voorkeur aan groenten, vermijd overdaad aan vette sauzen en laat ook nog
een kroketje voor je tafelgenoten over. Las een sobere dag in
Tijd voor het dessert? Wie weet smaakt Heb je een heerlijk kerstdiner achter
dat vers fruit je wel net zo goed als die de rug? Hou het de dag nadien dan
stevige tiramisu? Het proberen waard. soberder: eet wat minder, laat de alcohol en kom je zetel uit. Sla echter geen
Wees verstandig met alcohol maaltijden over of ga de dag nadien
niet als een gek diëten. Hou het gewoon
• Alcohol doet eten
allemaal wat evenwichtig.
Alcohol scherpt de honger aan. Je
loopt dus het risico te veel te eten.
Wissel daarom tijdens je feestmaal Trek er op uit
ook af met niet-alcoholische dranken.Hoogstraten is een heerlijke plek om te
Geregeld een glas water tussendoor gaan wandelen of fietsen. Trek dus na
dat heerlijke ontbijt of die lekkere lunch
is een goed plan.
je winterjas aan en ga op stap. Het
• Zat zijn is niet plezant
Te veel alcohol kan leiden tot heel wathoudt je fit en geeft je een frisse neus.
gezondheidsproblemen als hart- en
leverziekten, kanker, geheugenproblemen, enz.
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STADHUIS EN BIB

Onze dienstverlening tijdens de eindejaarsperiode
Onze stadsdiensten werken ook tijdens de eindejaarsperiode op afspraak. Uit veiligheidsoverwegingen kan je momenteel enkel voor dringende zaken een afspraak maken bij het stadsbestuur. Deze afspraak kan je telefonisch maken op het nummer 03 340 19 11 of via mail naar
onthaal@hoogstraten.be.
Richtlijnen
Tijdens een bezoek aan het stadhuis
vragen we je om alleen te komen. Enkel
minderjarigen of personen met een
beperking mogen een begeleidende persoon meenemen. Wil je voor twee personen een afspraak maken? Dan vragen
we je om per persoon een afzonderlijke
afspraak te maken. Het dragen van een
mondmasker is verplicht.

Digitaal loket
Voor het aanvragen van documenten kan
je terecht op onze website www.hoogstraten.be. Wist je dat wij sinds enkele
jaren gebruik maken van een e-loket? Zo
kan je bijvoorbeeld online een adreswijziging indienen, een attest van woonst
of bewijs van leven aanvragen of overlast
melden. Staat het document niet tussen
de lijst? Stuur gerust een mail naar
onthaal@hoogstraten.be. Onze collega’s
bekijken samen met jou of het gevraagde document zo voor je opgesteld kan
worden en verzonden kan worden via
post of mail.

Vuilniszakken
Aankopen van vuilniszakken via het
stadhuis is niet meer mogelijk. Sinds dit
jaar kan je voor de aankoop van vuilniszakken terecht bij onze lokale handelaars. Bij onderstaande winkels kan je
PMD-zakken aankopen:
• Carrefour Hoogstraten
• Krantenwinkel Kiosk Hoogstraten
• Colruyt Hoogstraten
• Delhaize Hoogstraten
• ’t Winkeltje Meerle
• Prima Van Boxel Meerle
Groene zakken (voor restplastiek) en biobags voor GFT-afval zijn te koop op het
recyclagepark.
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Praktisch
Tijdens de eindejaarsperiode is het
stadhuis gesloten op:
• 24 december 2020 (namiddag)
• 25 december 2020
• 31 december 2020 (namiddag)
• 01 januari 2021

Contact
Onthaal stad Hoogstraten
Tel: 03 340 19 11
Mail: onthaal@hoogstraten.be

Bibliotheek
Je kan nog steeds bij de bibliotheek terecht voor het uitlenen van boeken, cd’s,
dvd’s, … Wist je dat je sinds enkele maanden ook gezelschapsspellen kan
lenen? Ideaal om de donkere winterdagen op een aangename manier door te
komen. Activiteiten zoals de Koffiekrant en het voorleesuurtje zijn helaas nog
niet mogelijk.
Tijdens een bezoek aan de bib vragen we je volgende richtlijnen te respecteren:
• neem bij het binnenkomen in de bib van Hoogstraten een winkelmandje en
ontsmet het handvat. Als er geen winkelmandje is, vragen we je om even
te wachten tot iemand de bib verlaat. Ook in de uitleenposten is het aantal
bezoekers beperkt;
• draag steeds een mondmasker;
• ontsmet je handen bij het binnenkomen en buitengaan;
• hou voldoende afstand van de andere bezoekers en de medewerkers.
Kom je liever niet naar de bib? Bekijk dan zeker even de online mogelijkheden:
• Als lid van Bibliotheek Hoogstraten kan je e-boeken lenen via de app CloudLibrary. Met je Mijn Bibliotheek profiel kan je twee e-boeken lenen voor een
periode van zes weken. Via Adobe Digital Editions kan je de e-boeken ook
downloaden en op je e-reader zetten.
• Je kan ook eens in krantenarchieven op verkenning gaan.
Via Gopress kan je online Belgische, Nederlandse en Franse kranten raadplegen. Meld je op de bibcatalogus aan met je Mijn Bibliotheekprofiel en
kies boven de zoekbalk de tab “Krantenarchief”. Ben je op zoek naar oudere
informatie? Dan is het historisch krantenarchief van de Gazet van Antwerpen
(1891-1999) en de Gazet van Mechelen (1896-1953) echt iets voor jou. Surf
naar www.archiefgazetvanantwerpen.be en klik op het vakje “Log in met je
Mijn Bibliotheek account”.

Praktisch
De bibliotheek sluit van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 december 2020
en van donderdag 31 december 2020 tot en met zaterdag 2 januari 2021.
Contact
Tel: 03 314 32 61 | Mail: bibliotheek@hoogstraten.be

Ik knal zonder
vuurwerk
Vuurwerkverbod provincie Antwerpen
De schitterende kleuren van vuurwerk in de nachtelijke hemel fascineren iedereen.
Maar opgelet: vuurwerk is geen speelgoed. Vuurwerk kan zeer zware brandwonden
veroorzaken en kan, in het ergste geval, zelfs leiden tot een dodelijke afloop.
Daarom voert Hulpverleningszone Taxandria elk jaar een campagne ‘Ik knal zonder
vuurwerk’. Dat is een oproep om zelf geen vuurwerk af te steken. Ambulanciers en
brandweerlui zijn elk jaar getuige van dramatische ongevallen met vuurwerk.

Vuurwerk verboden in Hoogstraten
Vroeger kon je in de nacht van oud naar nieuw vuurwerk afsteken, als je hiervoor een
vergunning van de burgemeester had. In 2020 zal stad Hoogstraten geen vergunningen voor vuurwerk afleveren. De politie zal erop toezien dat het vuurwerkverbod
wordt gerespecteerd. Het stadsbestuur herinnert er ook aan dat er in Nederland een
algemeen vuurwerkverbod geldt. Ze roept de bewoners van onze Nederlandse randgemeenten op om dit vuurwerkverbod te respecteren en geen vuurwerk aan te kopen in
België.

Doe de deur dicht. En red levens bij brand.
Wist je dat, wanneer er brand uitbreekt, zelfs een gewone, niet-brandwerende
binnendeur de rook tot 20 minuten tegen kan houden? Deuren overdag en ’s nachts
dichtdoen is zélfs van levensbelang. De combinatie van een dichte deur, rookmelders
én een vluchtplan in alle leefruimtes, zorgt ervoor dat je tijdig wordt verwittigd en jij je
woning zo snel mogelijk kunt verlaten bij brand.

Jefke
vermist
Vuurwerk is niet alleen
gevaarlijk voor mensen maar
ook voor dieren. Dieren zijn
erg gevoelig voor harde
geluiden.
Zo ontsnapte Jack Russell
Jefke op 31 december 2019
omstreeks 23.30 uur na
erg geschrokken te zijn van
het luidruchtige vuurwerk.
Baasje Ellen Jacobs uit Meerle
plaatste een wanhopige
oproep op Facebook.
Gelukkig kon Jefke op
nieuwjaarsdag worden
teruggebracht.
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Lichtpuntjes
meer dan ooit welkom
De coronacrisis duurt lang en de donkere wintermaanden zorgen
ervoor dat mensen minder buitenkomen en sociaal contact hebben. Mensen voelen zich snel eenzaam en geïsoleerd. Ook al ben
je alleenstaand en 75 jaar of ouder, je staat er niet alleen voor. Het
project Lichtpunt wil de inwoners van Hoogstraten op een alternatieve en coronaveilige manier onthalen of bereiken. Hoe plannen
ze dat te doen?
Een lichtpuntje is iets dat hoop geeft in moeilijke omstandigheden. Het uitgangspunt is om in de winterperiode alle alleenstaanden die 75 jaar of ouder zijn uit te nodigen voor een
kleinschalige en coronaveilige bijeenkomst met dorpsgenoten. De kernboodschap is dat je er niet alleen voor staat.
Het project Lichtpunt bestaat reeds 6 jaar en is een initiatief van de seniorenraad, seniorenverenigingen en stad
Hoogstraten.

Hoe kan dit veilig georganiseerd worden?
Geen traditioneel feestmaaltijd, maar wel een bescheiden en aangenaam koffiemoment op veilige afstand van elkaar waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen die op dat moment gelden.
De evolutie van het coronavirus in de samenleving is momenteel
nog heel onzeker. We hopen dat fysieke bijeenkomsten binnenkort
weer mogelijk zijn, maar zekerheden zijn er op dit moment helaas
niet. Elke 75-jarige inwoner of ouder die in het bevolkingsregister
geregistreerd staat als alleenwonend wordt persoonlijk uitgenodigd of gecontacteerd naargelang het alternatief dat volgens de
huidige richtlijnen aangeboden kan worden.
Heb je hierover vragen? Neem dan gerust contact op met de huisbezoeker ouderen of de centrumleiding van het Lokaal Dienstencentrum. Zij luisteren naar je vragen en bezorgdheden. Ze geven
bijkomende informatie over de coronaveilige uitwerking van het
project Lichtpunt.

Praktisch:
• Lokaal Dienstencentrum, 03 340 16 30,
dienstencentrum@hoogstraten.be
• Huisbezoeker ouderen, 03 340 16 16,
winny.vriens@hoogstraten.be

Tele-Onthaal
Voor al je kleine en grote zorgen,
dag en nacht. Zelfs volledig anoniem.
Bel 106.
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Hier luistert iemand naar je
24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7.

We bellen
elkaar nog…
Met deze woorden nemen we vaak afscheid van elkaar. Maar hoe vaak bellen we elkaar dan echt? Andere dingen slorpen je tijd en aandacht op en
voor je het weet verzeilt de belofte om te bellen naar de achtergrond. Toch
zal je ervan versteld staan hoeveel een simpel telefoontje voor iemand kan
betekenen.
Zeker in deze bijzondere tijden, hebben we allemaal behoefte aan een
babbel. Het hoeft niet per se diepgravend te zijn; gewoon iemand laten
voelen dat hij of zij er niet alleen voor staat en dat je aan hem of haar
denkt, kan ook wonderen doen.

Het vergeet-me-niet-kaartje
Door alle drukte van de coronacrisis en de feestdagen, kan het best zijn
dat je een aantal mensen al een tijdje niet meer hebt gesproken. Toch
is dit geen excuus, het is een kleine moeite om iemand op te bellen en
een glimlach te toveren op zijn of haar gezicht. Vergeet je het toch? Dan
hebben wij de ideale oplossing voor jou! Maak of koop een postkaartje en
schrijf op de achterkant een aantal namen en nummers van mensen die je
al lange tijd een keertje wilde opbellen. Kies een vast moment waarop je
even tijd kan maken voor het telefoontje en leg het kaartje op een opvallende plaats in je huis zodat je het niet meer zal vergeten.

Eén telefoontje doet wonderen
Heb je in je eigen omgeving niet meteen iemand die jou belt of naar wie je
zelf kan bellen? Dan kunnen de medewerkers van het lokaal dienstencentrum en huisbezoekenteam iets voor jou betekenen! Zij helpen je zoeken
naar iemand die graag meer contact zou willen hebben. Belangrijk is dat
je zelf durft te bellen en gebeld te worden. Spreekt dit initiatief je aan,
neem dan contact op met het lokaal dienstencentrum of met huisbezoeker
ouderen Winny Vriens.

Praktisch:
Lokaal Dienstencentrum: 03 340 16 30 | dienstencentrum@hoogstraten.be
Huisbezoeker ouderen: 03 340 16 16 | winny.vriens@hoogstraten.be

De Warmste
Hartjes
De solidariteitsactie van de VRT ‘De
Warmste Week’ gaat dit jaar door van
vrijdag 18 december tot en met donderdag 24 december 2020. Het lokaal
dienstencentrum, de thuisdiensten en
het woonzorgcentrum slaan de handen
in elkaar voor de actie ‘De Warmste
Hartjes’.

Koekjesbedeling
‘De Warmste Hartjes’ zijn koekjes in de
vorm van een hartje, gebakken door
een plaatselijke bakker. Deze koekjes
worden bedeeld aan alle bewoners
van Campus Stede Akkers en aan alle
alleenwonenden die 75 jaar of ouder
zijn en de afgelopen twee jaar niet
deelnamen aan een ontmoetingsmoment van het project Lichtpunt of wiens
bijeenkomst dit jaar geannuleerd was
vanwege corona. Via een veilig, maar
warm en hartelijk contactmoment aan
de deur worden de koekjes tot bij de
mensen thuis gebracht. Ook de bewoners van het woonzorgcentrum zullen
koekjes bakken. Deze koekjes worden
bezorgd aan verenigingen, bedrijven,
… die hen tijdens de lockdown hebben
verrast met een leuke attentie.

Ik wil helpen!
Fantastisch. Meld je aan via de website
van De Warmste Week als vrijwilliger om
mee ‘De Warmste Hartjes’ te bedelen.

Praktisch:
• LDC Stede Akkers, 03 340 16 30,
dienstencentrum@hoogstraten.be
• WZC Stede Akkers, 03 340 16 00,
kim.michielsen@hoogstraten.be

Samen helpen we elkaar de winter door !

INFO’ZINE12/2020 - 01/2021 | 11

MOBILITEIT

Hoogstraten

beweegt
Hoogstraten gaf deze zomer
het startsein voor een participatietraject om een nieuw
mobiliteitsplan uit te werken.
Samen met onze inwoners en
de expertise van Vectris en
Mobiel 21, willen we de basis
leggen voor een betere verkeersleefbaarheid, meer actieve mobiliteit en manieren
zoeken om het gebruik van de
auto te doorbreken.

Mobilteitsenquête
Mobiliteit is een spraakmakend onderwerp dat dagdagelijks over de tongen
rolt. Dat blijkt ook uit de enquête en het
kaartonderzoek dat we half juli bij de
start van het participatietraject lanceerden. Meer dan 240 Hoogstratenaren
namen deel aan onze enquête en 181
inwoners hielpen ons de verkeersknelpunten en verplaatsingen in Hoogstraten in kaart te brengen. Uit jullie bevindingen kwamen enkele interessante
resultaten die we alvast graag delen:
• 34% van de bevraagden gebruikt de
fiets als hoofdvervoersmiddel.
• 87% van de bevraagden vindt dat
fietsers en voetgangers absolute prioriteit verdienen in schoolomgevingen.
• 88% van de bevraagden is van
mening dat vrachtverkeer nog meer
beperkt moet worden in de dorpscentra.
• 89% van de bevraagden zal vaker
de fiets nemen indien de fietspaden
veiliger worden.
• 22% van de bevraagden is bereid
zijn auto weg te doen indien er goede
alternatieven worden geboden door
de gemeente.
• 17% van de bevraagden wil vaker
gebruik maken van het openbaar
vervoer.

Je kan de volledige tussentijdse resultaten van het onderzoek nalezen op:
www.denkmee-hoogstraten.be. Je vindt
hier een videoverslag van de resultaten
en een interactieve kaart met de verkeersknelpunten die onze deelnemers
hebben aangegeven.

Mobiliteitspanels
Bij de start van het participatietraject
hebben verschillende inwoners zich ook
aangemeld voor onze mobiliteitspanels.
Op basis van jullie bevindingen gaan we
met 60 geëngageerde Hoogstratenaren
nadenken over hoe we de woonkwaliteit en leefbaarheid in verschillende
wijken kunnen verbeteren. Tijdens deze
inspraaksessies zullen we verschillende mobiliteitsscenario’s uitwerken die
de basis gaan vormen voor ons nieuw
mobiliteitsplan in 2021.
De online inspraaksessies vinden plaats
op*:
Dinsdag 8 december – Minderhout
Donderdag 10 december – Hoogstraten
Dinsdag 15 december – Wortel
Woensdag 16 december – Meer, Meerle
en Meersel-Dreef
*Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Benieuwd naar het resultaat?
Wil je graag op de hoogte blijven over het laatste nieuws, de vorderingen van de
mobiliteitspanels en andere kansen om te participeren? Schrijf je dan zeker in op
ons participatieplatform: www.denkmee-hoogstraten.be of contacteer mobiliteit@
hoogstraten.be met al jouw ideeën!
Contact
Dienst mobiliteit Hoogstraten | 03 340 19 75 | mobiliteit@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be/mobiliteit
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HOOGSTRATEN BOUWT

’t Gastenhuys
Er komt steeds meer beweging rond de gigantische bouwput,
waar straks ’t Gastenhuys zal verrijzen. Op 19 november werd
de funderingsplaat van de kelder gestort. De werken verlopen netjes volgens schema. Dat wil zeggen dat we er vanuit
gaan dat de ruwbouw zal klaar zijn omstreeks juli 2021.
Daarna volgt de afwerking en de plaatsing van de installaties.
Vermoedelijk kan ’t Gastenhuys in gebruik worden genomen
begin 2022.
Op het gelijkvloers van dit energievriendelijk zorgcomplex
komen een aantal zorgverlenende diensten zoals het Huis
van het Kind (met onder meer Kind & Gezin, de Opvoedingswinkel, peuterspeelpunt De Speelbabbel, een nierdialysecentrum, het Centrum voor Geestelijke Gezondheid, kinderopvang, …).
Op de 1ste, 2de en 3de verdieping komen 35 assistentiewoningen. Ondertussen zijn alle assistentiewoningen toegewezen. De stad organiseerde op 10 november een online
loting om de laatst overblijvende 21 assistentiewoningen
toe te wijzen. De kandidaten konden de loting live volgen op
internet. 27 mensen dienden een kandidatuur in. Daardoor is
er nu reeds een (beperkte) wachtlijst.

Voorbereidende werken
nieuwe gymhal

Hippe zitbanken
op de Vrijheid

In de loop van december starten de voorbereidende werken voor de bouw van
de nieuwe gymhal op de Wereldakker, achter het Klein Seminarie.
Deze gymhal zal bestaan uit drie zalen waarvan één specifieke gymzaal, die
wordt uitgerust met gymnastiektoestellen en een valkuil. Daarnaast komt er
ook een danszaal, polyvalente zaal (multimove, freeruninng, ..).
‘t Spagaatje wordt de hoofdgebruiker van dit gloednieuwe sportcomplex. Tijdens de schooluren gaat het Klein Seminarie gebruik maken van de gymhal.
Op 17 november vond voor de buurtbewoners van het nieuwe sportcomplex
een informatiemoment plaats. Hierop werd, naast de toekomstplannen van
de gymhal, ook nog in detail de andere plannen voor het sportpark toegelicht. Op 20 november werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Nu dit
is afgerond kunnen de werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe gymhal
echt van start gaan. Als alles volgens de planning verloopt (mits goede
weersomstandigheden) dan kan er op dit sportcomplex vanaf januari 2022
worden gesport.

Hoogstraten werkt al ruim twee
jaar samen met het Europese project ‘Straat in het vizier’ om onze
winkelstraat de Vrijheid duurzaam
klaar te stomen voor de toekomst.
Samen met de winkeluitbaters
aan de Vrijheid en de bewoners
werden groene, kindvriendelijke zitbanken geplaatst, die de
bezoekers een rustpunt bieden. Er
kwam ook een betere signalisatie
naar verdergelegen parkings om
de parkeerdrukte aan te pakken.
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BERICHTEN

Wil jij het kampenaanbod
voor kleuters en
lagereschoolkinderen
uitbaten?
Stad Hoogstraten schrijft een concessie uit voor de uitbating van een
kampenaanbod voor kleuters en lagereschoolkinderen.
Onder de naam “Vakantie in Hoogstraten” bundelt het stadsbestuur van
Hoogstraten het opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren tussen 3
en 15 jaar. Binnen het aanbod streven we samen met animatoren en partners naar
een vakantiegevoel voor elk kind. We bieden kinderen en jongeren een leuke tijd
aan via Vlieg-UiT, Speelpleinwerking en kampen.
Het kampenaanbod van vakantie in Hoogstraten is divers in leeftijdscategorieën.
Er worden kampen voor kleuters (3 tot 6 jaar), lagereschoolkinderen (7 tot 12 jaar)
en tieners (12 tot 15 jaar) opgenomen in het aanbod. Het gehele kampenaanbod
bestaat uit dagkampen zonder overnachting.

afval
kalender
Hou je brievenbus in de gaten
want vanaf maandag 7 december
mag je de afvalkalender 2021
verwachten. Op deze kalender vind
je alle vertrouwde informatie over
ophaaldata en sorteerregels. Door de
eindejaarsdrukte bij de postbedeling
is het mogelijk dat je pas vanaf de 2de
helft van december de afvalkalender in
de bus krijgt.
Ben je slechtziend? Dan kan je een
groter formaat van de afvalkalender
vragen via afvalbeheer@iok.be of
via 014 56 27 75.
Tip: Recycle!
Met de superhandige, gratis app
‘Recycle!’ vind je meer informatie
over: elke ophaling aan huis, de
sorteerregels, de openingsuren van
je recyclagepark en het adres van je
dichtstbijzijnde Kringwinkel. Deze app
is toegankelijk voor iOS en Android.
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De concessie heeft betrekking op het kampenaanbod voor kleuters en
lagereschoolkinderen binnen het aanbod van “Vakantie in Hoogstraten”.
Uiterste datum voor het indienen van een voorstel: 5 januari 2021 voor 12.00 uur.
De opdrachtdocumenten kan je per e-mail opvragen bij
koen.janssens@hoogstraten.be.

Subsidie

zaal CeCilia en zalen van
de paters Meersel-Dreef
Op 22 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen van
Hoogstraten een subsidie toegekend van 5.000 euro aan de Pater Piozaal en de
Boerenschuur bij de Paters in Meersel-Dreef en eveneens 5.000 euro aan Zaal
CeCilia in Hoogstraten. Een historisch moment want dit is de eerste keer dat deze
zalen een subsidie van het stadsbestuur ontvangen; hiervoor werden alleen
subsidies toegekend aan parochiezalen.
De vraag naar de subsidies voor deze zalen werd al door verschillende inwoners
aangekaart en ook door de dorpsraden gewenst. Het stadsbestuur wil alle zalen
ondersteunen die aan de inwoners cultuur, educatie en gemeenschapsvorming
bieden. Naast de zalen in Hoogstraten en Meersel-Dreef, kregen ook de volgende
parochiezalen een toelage van het maximumbedrag van €5.000: ’t Markenhof’ in
Minderhout, ‘Trefpunt’ in Wortel en parochiezaal ‘Ons Thuis’ in Meerle.

Webinar

Betaalbaar kopen en verbouwen
na de woonbonus
Sinds 1 januari 2020 kunnen kopers van een woning of
appartement niet langer genieten van de woonbonus.
Wie gehoopt had dat dit voor een verlaging (of ten minste
een stabilisatie) van de vastgoedprijzen zou zorgen, is
eraan voor de moeite. Mede door de coronacrisis zijn
de vastgoedprijzen de voorbije maanden verder blijven
stijgen.
Op dinsdag 15 december 2020 om 19.00 uur organiseert
stad Hoogstraten in samenwerking met Kempens
Woonplatform een digitale webinar ‘betaalbaar kopen
en (ver)bouwen na de woonbonus’. Deze infosessie richt
zich naar personen die een woning/appartement wensen
te verwerven, te bouwen of verbouwen. De medewerkers
van Kempens Woonplatform zullen je meer informatie
geven over de betaalbaarheid, administratie bij aankoop,
eventuele premies, … .
Deelname is gratis, maar deelnemers moeten zich vooraf
inschrijven. Dit kan door een mail te sturen naar Kempens.
Woonplatform@iok.be, met als onderwerp ‘deelname
webinar’, waarna je een uitnodiging krijgt om de infosessie
bij te wonen.

Snelheidsinformatieborden
Omdat stad Hoogstraten er alles aan wil
doen om een verkeersveilige gemeente
te zijn, nam de stad het initiatief om
snelheidsinformatieborden te plaatsen.
Op volgende plaatsen zijn de borden geplaatst:
inritten van de dorpskernen van Meer, Meerle,
Meersel-Dreef, Minderhout en Hoogstraten,
in de Gelmelstraat- schoolomgeving,
Loenhoutseweg en St.Lenaartseweg

Goe
Bezig!
’t Ver-Zet-Je verdeelt kleding en
voedseloverschotten
Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-Je uit Hoogstraten
opende op 17 oktober, de Dag tegen Armoede,
een tweede locatie met een gloednieuwe
voedings- en kledingwinkel in Het Atelier op
de Jaak Aertslaan. In het volledig opgeknapte
gordijnatelier van het vroegere interieurbedrijf
Claes is een gloednieuwe foodshop en kledijshop,
genaamd De 50knopen, ingericht. Mensen die
het niet breed hebben, kunnen wekelijks gratis
voedseloverschotten bekomen en aan een klein
bedrag tweedehandskleding kopen.
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TOERISME

Bierwandelingen in
Hoogstraten,
Merksplas en
Baarle-Hertog-Nassau

Begeleide winterwandelingen
In 2021 zijn er opnieuw begeleide
winterwandelingen met een extraatje.
Elke tweede zondag van januari tot en met maart organiseert
Toerisme Hoogstraten begeleide wandelingen met afsluitend
een exclusief bezoek in bedrijven, musea of gebouwen die
speciaal voor deze gelegenheid hun deuren open zetten.

Programma
Voor 2021 heeft Toerisme Hoogstraten enkele kleppers op het
programma staan. Trek je wandelschoenen aan en kom ze
ontdekken. Het wordt een meer dan boeiende tocht.
• zondag 10 januari: Wandeling in Meer met een bezoek
aan de Meirberg.
Deze archeologische site is voor velen nog onbekend
terrein. De gids neemt je mee naar Hoogstraten in de
steentijd.
• zondag 14 februari: Wandeling naar Achtel met een bezoek aan De Bouwhoeve.
In 2020 onderging De Bouwhoeve een metamorfose. De
gekende ijssalon maakte plaats voor een heuse hoevewinkel waar de meeste Hoogstraatse producten te vinden
zijn.
• zondag 10 maart: Wandeling in Wortel-Kolonie met een
bezoek aan het Zouterover Experience Center.
Je hoorde er ongetwijfeld al iets over waaien: Zouterover
komt naar Hoogstraten! Kevin en Nick gunnen je alvast
een blik achter de schermen van hun gloednieuw initiatief.

Praktisch
De wandelingen zijn ongeveer 9 km en starten 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, het aantal deelnemers wordt bepaald naargelang de maatregelen op
dat moment. Inschrijven: t.e.m. de zaterdag (16 uur)
voorafgaand aan de wandeling.
Stevige wandelschoenen en een fluohesje zijn geen
overbodige luxe.
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Met het sluiten van de horeca werden ook
de bierwandelingen op de lange baan geschoven. Lekker het najaar inwandelen kan
voorlopig nog niet en ook voor december
is er nog weinig duidelijkheid. Maar de horecazaken en Toerisme Hoogstraten blijven
er in geloven: van zodra het coronaklimaat
ons wat gunstiger gestemd is, trappen we
het ‘bierwandelseizoen’ af. Bekijk alvast de
folder op de website en houd de socialmediakanalen van Toerisme Hoogstraten
goed in de gaten. Hier krijg je het nieuws
heet van de naald, en het bier vers van de
tap. Schol alvast op betere tijden!

Praktisch
• De winterse bierwandelingen starten van zodra de coronamaatregelen het opnieuw toelaten en lopen
tot en met 4 april 2021, telkens op
vrijdag, zaterdag of zondag.
• Deelnemen aan een bierwandeling kan in Hoogstraten,
Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau.
Twee dagen vooraf reserveren is
noodzakelijk.
• Kostprijs: €32,00. Je krijgt
hiervoor drie streekbieren, twee
bijpassende hapjes, een heerlijke maaltijd en een uniek proefglas.
Gratis folder, info, inschrijving en
reservatie:
Toerisme Hoogstraten
Tel: 03 340 19 55
Mail: toerisme@hoogstraten.be

De Hoogstraatse
geschenkbox:

een
hartverwarmend
eindejaarscadeau

In deze bijzondere eindejaarsperiode is het belangrijk dat we er voor
elkaar zijn. Meer dan ooit is ‘Koop lokaal’ onze leuze. Met de Hoogstraatse geschenkbox geef je niet alleen de Hoogstraatse producenten
een steuntje in de rug, maar geef je ook een origineel en lekker cadeau.
Toerisme Hoogstraten presenteert drie verschillende boxen:

• Standaardbox (€25 of €40)
De standaardbox biedt een smakelijke verzameling Hoogstraatse specialiteiten. Kaas van De Meirhoeve, sappen van Local Harvest, chocolade Begijnen, honing, appelsap van Stoffels, advocaat van
de Bouwhoeve, streekbieren, zalm van het Vishuis,…

• Bierbox (€30)
Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau tellen maar liefst vier
brouwerijen op hun grondgebied. Dat levert ongetwijfeld een gevarieerd
bierassortiment op. De bierbox bevat streekbieren van de Hoogstraatse Scheldebrouwerij, Brouwerij Sterkens uit Meer, De Dochter van de
Korenaar uit Baarle-Hertog, brouwerij Vagebond uit Merksplas en Tripel
Katrien. Voor de knabbels zorgen De Meirhoeve en Den Boergondiër.

Praktisch
Toerisme Hoogstraten lanceerde een gloednieuwe webshop waar je de
geschenkdoos kan kopen: https://toerismestadhoogstraten.ccvshop.
be/. Vanaf 1 december opent Toerisme Hoogstraten terug haar deuren
en kan je jouw bestelling ook ter plaatse regelen.
Bestel je geschenkbox uiterlijk op 16 december. Afhalen gebeurt – na
afspraak - op dinsdag 22, woensdag 23 of donderdag 24 december,
telkens in de voormiddag.
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VACATURES

Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening.
Daarvoor doet de organisatie beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers.
Momenteel is het stadsbestuur op zoek naar verschillende collega’s (m/v):

Technisch assistent
onderhoud gebouwen
(elektriciteit / sanitair) – (niveau D1-D3)
contract onbepaalde duur - 38/38°
Als technisch assistent onderhoud gebouwen ben je
verantwoordelijk voor het oplossen en voorkomen
van technische problemen in de gemeentelijke
gebouwen. Je taak bestaat uit het uitvoeren
van allerlei kleine herstellingen op gebied van
elektriciteit, sanitair, mechanica en schrijnwerk. Je
beheert de technische installaties en plant tijdig
preventief onderhoud in. Je legt contact en begeleidt
externe onderhoudsfirma’s bij werken zodat deze
efficiënt en kwaliteitsvol gebeuren.
Aanbod
We bieden je een boeiende voltijdse job in
contractueel dienstverband. Verloning volgens
wettelijk barema, permanentietoelage,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
opbouw 2de pensioenpijler en fietsvergoeding.
De aanvangswedde bedraagt 1 892 euro bruto per
maand. Dit bedrag verhoogt als je relevante ervaring
bewijst.

Projectmanager infrastructuur
(niveau B1-B2-B3)
contract onbepaalde duur – 38/38°
De projectmanager is verantwoordelijk voor
de aansturing van het ontwerp en de globale
coördinatie van één of meerdere infrastructuur- en
bouwprojecten van A tot Z. Hierbij wordt rekening
gehouden met tijdsduur, budget, inzet van mensen
en middelen en kwaliteit van het eindresultaat. De
projectmanager verzorgt de communicatie met de
verschillende betrokken partijen en staat in voor
de afstemming met alle diverse stakeholders en
aspecten.

Aanbod
We bieden je een boeiende voltijdse job
in contractueel dienstverband. Verloning
volgens wettelijk barema, maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, opbouw 2de
pensioenpijler en fietsvergoeding. De
aanvangswedde bedraagt 2 510 euro bruto per
maand. Dit bedrag verhoogt als je relevante ervaring
bewijst (maximum 8 jaar).

Zorgkundige (niveau C1-C2)
contract onbepaalde duur - 19/38°
Als zorgkundige help je mee aan het creëren van een
comfortabel, huiselijk en aangenaam verblijf in het
woonzorgcentrum zodat bewoners zich gewaardeerd
en gerespecteerd voelen en gestimuleerd worden
in hun zelfredzaamheid. Je verleent optimale en
deskundige begeleiding, hulp en zorg.
Aanbod
We bieden je een boeiende job in contractueel
dienstverband voor minimaal 19/38°
uren. Verloning volgens wettelijk barema,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering,
opbouw 2de pensioenpijler en fietsvergoeding. De
aanvangswedde bedraagt voor 19 uren per week
1 091 euro bruto per maand. Dit bedrag verhoogt als
je relevante ervaring bewijst.

Toezichter Stedelijk Museum
(jobstudent)
Voor het Stedelijk Museum van Hoogstraten zijn
we op zoek naar twee gemotiveerde jobstudenten
die tijdens het weekend toezicht houden in het
museum.
Aanbod
We bieden je een boeiende weekendjob onder
het statuut tewerkstelling in de socio-culturele
sector waarbij je maximaal 25 dagen mag werken.
Verloning volgens wettelijk barema.

Kandidaatstelling
Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwervingsvoorwaarden vind je op
www.hoogstraten.be/vacatures of www.hoogstraten.be/werkenalsjobstudent.
Solliciteren kan door je motivatiebrief, cv en een kopie van het vereiste diploma te mailen naar jobs@
hoogstraten.be of op te sturen naar: Dienst HRM, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten.
Voor de vacatures van technisch assistent onderhoud gebouwen, projectmanager infrastructuur en
zorkundige wordt een wervingsreserve aangelegd van 2 jaar.
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Valt er nog wat te beleven in het GC?
Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief!
We waren nog maar net gestart met de intieme en charmante huiskamerconcerten van FC Cultuurkamer of de nieuwe lockdown kondigde zich aan. Met pijn in het hart moesten we de reeks stopzetten en tezamen met alle andere
culturele instellingen de deuren sluiten. En toch zijn we tickets aan het verkopen voor het voorjaar? Absoluut! We
houden er goede moed in! We geven jullie graag mee welke impact corona heeft op die plannen.
Op het moment van schrijven (12 november nvdr.) gaan alle voorstellingen van het voorjaar door zoals voorzien.
Starten doen we met de eindejaarsconférence van Kamal Kharmach op 30/12. Uiteraard volgen we de geldende
coronaprotocollen: beperking van het aantal zitplaatsen, mondmaskers tijdens de voorstelling, de nodige ontsmettingsmaterialen etc. Indien een voorstelling wordt geannuleerd zal deze niet verplaatst worden, maar krijg je je
tickets volledig terugbetaald.
De maatregelen wijzigen soms aan een hels tempo en dan is het moeilijk om de meest actuele informatie op tijd bij
jullie te krijgen. Daarom bevelen we warm aan om je in te schrijven op de nieuwsbrief van het gemeenschapscentrum en om onze facebookpagina te volgen. Zo kan je op de hoogte blijven van de meest recente stand van zaken.

Praktisch:
Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via
• www.gchoogstraten.be (link aan de rechterzijde)
• www.facebook.com/gchoogstraten (klik op ‘Blijf op de hoogte!’ in het menu-overzicht).
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in HOOGSTRATEN

Met Sinterklaas in de Aschputten
Zondag 6 december 2020
van 14.00 tot 16.30 uur

Workshop | Samen veerkrachtig
Maandag 18 januari om 20.00 uur
Hoe kan je veerkrachtig zijn en blijven?
Welke tools en inzichten kunnen je
helpen om veerkrachtig door het
leven te gaan? Een duo van een
professional (Myriam Bergmans) en
een ervaringsdeskundige trachten je
antwoord te bieden op deze vragen
tijdens deze interactieve workshop.
Zaal De Welgezinde
Vrijheid 149, Hoogstraten
Organisatie: stad Hoogstraten (BiB,
dienst gezondheid en LDC)
Prijs: € 5
Info:
• 03 314 32 61
bibliotheek@hoogstraten.be
• 03 340 16 30
dienstencentrum@hoogstraten.be

ER

D

Wandeling in Meer met een bezoek aan
de Meirberg
Zondag 10 januari 2020
Van 13.00 tot 17.00 uur
Organisatie: Toerisme Hoogstraten
Reservatie: inschrijven is noodzakelijk.
Inschrijven t.e.m. zaterdag 9 januari
Info: toerisme@hoogstraten.be
03 340 19 55

LE

Recreatiedomein De Mosten
Hoogeind 74, Meer

NU

Mysterieus stadsspel | Escape Game in
Hoogstraten
Vanaf 7 november 2018 tot 31 december
2020
Parochiezaal Pax
Dokter Versmissenstraat 3, Hoogstraten
Organisator: IChallenge
Prijs: € 20
info@ichallenge.be of 0478 07 66 79
www.ichallenge.be

Het grote online Sint en Pietenspel
Zaterdag 5 december 2020
van 15.30 tot 17.00 uur
Om thuis te spelen
Organisator: Gezinsbond Meer
Prijs: € 5 voor leden, € 7 voor niet-leden
Info: gezinsbond.meer@gmail.com of
0470 97 01 62
https://meer.gezinsbond.be

AN

Ludiek stadsspel | Operation Freddy in
Hoogstraten
Vanaf 7 november 2018 tot 31 december
2020
Parochiezaal Pax
Dokter Versmissenstraat 3, Hoogstraten
Organisator: IChallenge
Prijs: € 20
Info: info@ichallenge.be of 0478 07 66
79
www.ichallenge.be

In deze publicatie nemen we alle Hoogstraatse activiteiten op die we kunnen
terugvinden in de databank van ‘Uit in Vlaanderen’. Organiseer je een of andere
activiteit – groot of klein – geef dit dan in op de website www.uitinhoogstraten.be.*

Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be
03 383 02 08

GE

DECEMBER - JANUARI 2020

Nieuwjaarswandeling
Zondag 3 januari 2021
Van 9.00 tot 12.00 uur
Start bij Infobord
Witte Keiweg, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be
Het beste Pietengezin
Thuisspel 5 december 2020
van 15.30 tot 17.00 uur
Organisator: Gezinsbond Meerle &
Meersel-Dreef
Nodig:
- Tablet of smartphone om de
opdrachten uit te voeren
-Facebook-messengeraccount om te
communiceren met Sint & Piet
Prijs: € 5 leden, € 7 niet-leden
Meer info:
https://meerle.gezinsbond.be

20 | INFO’ZINE Hoogstraten 12/2020 - 01/2021

Verken de Noorderkempen op de
Elliptigo
Van 10 januari 2020 tot 10 januari 2021
Maandag - zondag van 9.00 tot 21.00
uur
Elliptigo Noorderkempen
Pastoor Van Dykstraat 48, Minderhout
Prijs: 15,00
Info: Info@elliptigo-noorderkempen.be
www.elliptigo-noorderkempen.be
0478 69 06 47

Cursus: Tuinvogels in de winter (Wortel)
Donderdag 21 jan. 2021 om 19.30 uur
Donderdag 28 jan. 2021 om 19.30 uur
Zaterdag 31 januari 2021 om 19.30 uur
Bezoekerscentrum De Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs : € 24 voor leden en € 55 voor
niet-leden
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be

kijken &
luisteren

doen

leren

*ONDER VOORBEHOUD
Dit overzicht is gemaakt op 23 november 2020. Het is mogelijk dat op deze pagina’s evenementen staan die op het tijdstip van
publicatie nog gepland waren, maar die toch niet kunnen plaatsvinden omwille van nieuwe maatregelen tegen het coronavirus.

de

Eindejaarsconférence
2020 | Kamal Kharbach
Woensdag 30 december 2020 |
19:30 uur
Voor zijn nieuwe show ‘Mag ik even
2020’ geeft Kamal er een extra
lap op. Met brexit, megxit, het
coronavirus en de regeringscrisis
heeft hij nu al genoeg materiaal
voor een snedige, scherpe en
hilarische terugblik. Vijf jaar
geleden overtuigde hij jury en
publiek tot in de finale van Humo’s
Comedy Cup, om vanaf 2017 te
touren met zijn erg succesvolle
debuutshow De Schaamte Voorbij,
die ook in onze schouwburg te zien
was.
Rabboenizaal Spijker
Lindendreef 37, Hoogstraten
(ingang via Antoon de
Lalaingstraat)
Prijs: € 18
Reservatie:
www.gchoogstraten.be

ZaalZoeker

Hoewel corona een grote spelbreker
blijft in de vrijetijdsbeleving durven we
dromen van een tijd waarin het virus
onze levens niet langer beheerst. Daarom stak de stad haar UiT in Hoogstraten-webpagina (www.uitinhoogstraten.
be) in een nieuw jasje en wordt de
Zaalzoeker gelanceerd. Dat is een nieuwe applicatie waarmee je eenvoudig op
zoek kan gaan naar een locatie voor al
jouw activiteiten: privéfeesten, vergaderingen, repetities, opvoeringen,…
De Zaalzoeker is een zoekmachine die
je toelaat om vrijetijdsinfrastructuur
van Hoogstraten te doorzoeken. Iedere
eigenaar van infrastructuur kan zijn of
haar zalen en lokalen gratis registreren
op de Zaalzoeker. Je vindt er naast de
gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur
dus ook particuliere accommodatie.
Aan de hand van een aantal zoekfilters zoals locatie (per deelgemeente),
maximum aantal personen, toegestane
functies (repetitielokaal, privéfeesten,
tentoonstellingsruimte,…) en aangeboden faciliteiten vind je eenvoudig terug
welke accommodatie er in Hoogstraten
beschikbaar is. De Zaalzoeker vind je terug op de vernieuwde webpagina www.
uitinhoogstraten.be.
Op deze pagina kan je, naast de Zaalzoeker, in eerste instantie terecht voor
de lokale vrijetijdsagenda. Op verschillende manieren vind je de activiteit
waar jij zin in hebt: iets actief doen, iets
bezoeken, een uitstap met kinderen,…
De site biedt je verschillende mogelijkheden om de agenda te doorzoeken.

Daarnaast vind je er meer uitleg over de
UiTpas, tips en tricks voor organisatoren
en dus ook de gloednieuwe Zaalzoeker.

Maak mee een succes van
UiT in Hoogstraten en de
Zaalzoeker
De Zaalzoeker en UiT in Hoogstraten zijn maar zo goed als de
gegevens die er worden ingevoerd.
Zonder de inbreng van organisatoren en zaaleigenaars missen de
zoekfuncties hun doel.

• Zaal toevoegen aan de
Zaalzoeker
Beheer je vrijetijdsinfrastructuur? Voeg deze toe aan de
Zaalzoeker! Een zaal of lokaal
toevoegen is gratis en eenvoudig. Surf naar www.uitinhoogstraten.be/zaalzoeker en start
het registratieproces. Na validatie door de stad wordt jouw
accommodatie opgenomen in
de Zaalzoeker.

• Activiteit toevoegen aan
UiT in Hoogstraten
Organiseer je een activiteit in
de vrije tijd? Voeg deze dan
snel toe op www.uitdatabank.
be! Jouw activiteit wordt zo
automatisch opgenomen in
de lokale agenda op UiT in
Hoogstraten en tal van andere
kanalen.
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Terugblik
1. Stad Hoogstraten coördineerde
een groepsaankoop van coronamateriaal voor bedrijven, verenigingen en scholen. Niet minder
dan 150 organisaties konden we
daarmee helpen.

1

2. De dorpsraden beschikken sinds
dit jaar over een eindejaarsbudget, dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden om de woonkernen
te verfraaien of te verlichten. Ze
hebben ervoor geopteerd om
dit in te schakelen voor mooie
kerstverlichting. Deze ‘lichtjes
van hoop’ branden sinds half
november in elke dorpskern.
3. In de Lindendreef is ter hoogte
van ASO Spijker een regenboogzebrapad aangelegd. Het staat
symbool voor de erkenning voor
de holebi- en transgendergemeenschap en de stad benadrukt
hiermee dat zij diversiteit hoog in
het vaandel draagt. Het zebrapad
heeft ook een vertragend effect
op het autoverkeer. Het is het
eerste regenboogzebrapad op
Hoogstraats grondgebied. Er
komen er nog meer…
4. In Meersel-Dreef is in het Mariapark een troostplek ingericht.
Iedereen kan op deze troostplek
een bloembol planten. Uit de
veerkracht van die kleine bloembollen halen we troost en nieuwe
energie. Een initiatief van Ferm
Meersel-Dreef, in samenwerking
met de paters Kapucijnen en de
Landelijke Gilde.
Meer info op
www.samenferm.be/planttroost
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3
2 in Hoogstraten
Waar
is deze foto genomen?
Stuur jouw antwoord tot 20 januari 2021 naar de
communicatiedienst van Hoogstraten op
communicatie@hoogstraten.be of telefoneer naar
03 340 19 50. Je mag maximum één antwoord per gezin
insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige
hand één winnaar. Vergeet niet om je contactgegevens
te vermelden, anders kom je niet in aanmerking.

4

3

Nieuwe
foto
Vorige fotowedstrijd
Lien Otten, wonend in Minderhoutdorp, heeft gezien dat de
foto van onze vorige fotowedstrijd (Info’zine november) is
genomen aan de grot in het
Mariapark in Meersel-Dreef. Zij
wint een Hoogstraatse cadeaubon, af te halen vanaf 3 december bij Toerisme Hoogstraten.
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Hoogstraatse jongeren schitteren in een campagne
om de strijd tegen het coronavirus vol te houden

Op vrijdag 13 oktober lanceerde stad Hoogstraten een gloednieuwe sensibiliseringscampagne om jongeren
aan te moedigen de strijd tegen het coronavirus niet op te geven. Acht Hoogstraatse jongeren toonden op
sociale media hun persoonlijke drijfveer om de regels te blijven respecteren.

Hoogstraatse jongeren schitteren
in een campagne
om de strijd tegen Corona vol te houden

Op vrijdag 13 oktober lanceerde stad Hoogstraten een gloednieuwe sensibiliseringscampagne om jongeren
aan te moedigen de strijd tegen het coronavirus niet op te geven. Acht Hoogstraatse jongeren toonden op

