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BESTE LEZER

Beste stadsgenoten

De laatste maand van het jaar rolt als een warm deken over ons heen. En 
voor we het weten, zwaaien we 2021 uit en verwelkomen we 2022 in ons 
midden. Ik ben me ervan bewust dat 2021 misschien niet helemaal was 
wat je ervan verwachtte. Ik had graag in deze laatste maand het C-woord 
niet meer in de mond genomen, maar ik vrees dat we er nog niet omheen 
kunnen. 

Toch eindig ik dit jaar liever met een positieve noot. Een van de mooiste 
voorrechten die een burgemeester bezit, is het voltrekken van een huwelijk 
tussen twee liefdevolle mensen, die er voor elkaar zijn in goede en in 
kwade dagen. En dat is ook wat wij, als stadsgenoten, voor elkaar zijn. 
We mogen dan niet met z’n allen getrouwd zijn, toch steunen wij elkaar in 
goede en in kwade dagen. 

De coronacrisis heeft ons ook in 2021 een aantal kwade dagen bezorgd. 
Er zijn lezers die dierbaren hebben moeten afgeven, die heel lang geen 
familie of knuffelcontacten hebben gezien of die zelf besmet zijn geraakt 
door dat vieze beestje. Ik wil die kwade dagen niet minimaliseren en erken 
de moeilijke periode die wij als Hoogstratenaren samen hebben beleefd. 

Toch wil ik in mijn slotbetoog van 2021 ook de aandacht vestigen op de 
goede dagen die we het afgelopen jaar beleefden. En die goede dagen 
zaten vol solidariteit en hoop. We lieten ons in Hoogstraten massaal 
vaccineren om onszelf en onze naasten te beschermen. We steunden onze 
landgenoten die geconfronteerd werden met een ongeziene watersnood 
afgelopen zomer. En we zochten manieren om toch zo dicht mogelijk bij 
elkaar te komen, in de tuin rond een vuurkorf of met een extra dekentje of 
in de zomer rond een gezellige barbecue.

Ondanks de vele uitdagingen kan ik als trotse burgemeester alleen 
maar vaststellen dat we met z’n allen in beweging bleven. Zo namen 
velen onder jullie deel aan online infosessies en participatiemomenten 
om de toekomst van onze stad uit te tekenen. We werkten voort aan de 
jeugdlokalen aan Den Dijk, aan ’t Gastenhuys, aan Sportpark Wereldakker, 
aan de kloostersite in Meer en aan het Raadhuis in Meerle. Stuk voor stuk 
projecten die de leefbaarheid van onze stad ten goede komen. We startten 
in onze scholen met Bike2School en we zetten het project School-straten 
en de creatieve Kunstkuren verder. Onze jeugd is de toekomst van onze 
stad en hen een veilige en open schoolomgeving gunnen, is wel het minste 
dat wij als ‘grote mensen’ kunnen doen. En laat ons dan ook zeker niet de 
huldiging van Wortel-Kolonie als UNESCO Werelderfgoed vergeten; een 
onbeschrijflijke verwezenlijking waar vele handen gedurende vele jaren 
aan bijgedragen hebben. Stuk voor stuk zijn dit mooie momenten die zowel 
in de goede als in de kwade dagen een verschil maken. 

Ik weet dat het afgelopen jaar allesbehalve gemakkelijk is geweest. Daarom 
wens ik je graag het volgende toe voor 2022: dat er in de kwade dagen 
iemand voor je is die een warme hand op je schouder legt, dat er in de 
goede dagen ruimte is voor een stralende glimlach, vriendschap en hoop, 
en dat wij, als stadsgenoten, liefde en leed met elkaar mogen blijven delen. 

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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BELEIDSPLAN RUIMTE

Bedankt om mee na te denken  
over het beleidsplan ruimte
Het stadsbestuur wil de tientallen Hoogstratenaren hartelijk bedanken die hebben deel-
genomen aan de werktafels over het beleidsplan ruimte. De werktafels vonden plaats op 21 en 
28 oktober en leverden een schat van ideeën op waarmee we aan de slag kunnen. Er kwamen 
ook waardevolle bijdragen binnen van de mensen die tijdens de zomer de fietsroute aflegden 
langs speciale plekjes in onze stad, waar affiches met prikkelende stellingen hingen. Op ons 
online inspraakplatform www.denkmee-hoogstraten.be konden ze hun mening kwijt.

Momenteel moet Hoogstraten zich nog 
behelpen met het Structuurplan uit 
2005 als het gaat om het toekennen van 
de schaars overblijvende ruimte aan 
wonen, ondernemen en recreatie. Dit 
plan is echter niet meer actueel. Net als 
andere lokale besturen wordt onze stad 
in sneltempo geconfronteerd met nieu-
we uitdagingen die een impact hebben 
op ons ruimtegebruik. Denk maar aan 
het wijzigende klimaat, de toenemende 
vergrijzing, de afnemende gezinsgroot-
te,… Er wordt daarom aan een nieuw 
ruimtelijk beleidsplan gewerkt, dat de 
opvolger is van het huidige structuur-
plan. 

Wat is de bedoeling van dit plan?
Om ervoor te zorgen dat de toekomstige generaties het goed hebben in onze stad, 
willen we de schaarse ruimte op ons grondgebied goed indelen. Het ruimtelijk 
beleidsplan bepaalt hoe we in onze stad in de toekomst op een slimme manier de 
nodige ruimte kunnen geven aan verschillende behoeften, zoals wonen, ontspan-
ning, werken, landbouw, natuur,… De ontwikkeling van dit plan omvat een voorbe-
reidende fase, een onderzoeksfase en een conceptfase om uiteindelijk uit te komen 
op een definitief ontwerp. In de lopende onderzoeksfase is de inbreng van onze 
inwoners heel belangrijk. Jullie bijdrage verschaft de experts de nodige inzichten 
om in de volgende fase een goed concept te schrijven.

Wat hebben we tot dusver al van jullie geleerd?
In de eerste plaats is het in Hoogstraten goed om te wonen. Jullie waarderen de 
rust, de privacy en de nabijheid van open ruimte en groen. Maar het is duidelijk dat 
jullie ook bedreigingen zien. We lichten enkele aandachtspunten uit:
 - De groei van onze stad moet gecontroleerd zijn en eerder inzetten op kwaliteit 

dan kwantiteit.
 - Door de groei op te vangen in de kernen, kunnen we de open ruimte vrijwaren.
 - Om de dorpskernen leefbaar te houden, is het is belangrijk dat er voldoende 

basisvoorzieningen zijn.
 - Nieuwe woonprojecten moeten op maat zijn van de dorpskernen en de woonom-

geving van iedereen verbeteren.
 - De relatie tussen de dorpskernen en de omliggende open ruimte moet behouden 

blijven.
 - In alle antwoorden komt de zorg om de verkeersleefbaarheid sterk naar voren.
 - Er moet meer ruimte zijn voor veilige fiets- en wandelinfrastructuur.

Bij de verdere uitwerking van het ruimtelijk beleidsplan staat één ding als een paal 
boven water: om ervoor te zorgen dat ook onze toekomstige generaties het goed 
hebben, moeten we goed nadenken hoe we met onze beschikbare ruimte gaan 
omspringen. Heel wat zaken moeten we anders gaan organiseren. Dat vraagt om 
verandering en nieuwe ideeën. 

Ook het schepencollege en management-
team fietsten de route langs de affiches met 

vragen over de speciale plekjes in onze stad.

De gemeenschap van Meersel-Dreef 
was talrijk aanwezig op de werktafel 

voor de dorpen op 28 oktober. Er werd 
heel constructief gediscussieerd.
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STADSDICHTER

Stad Hoogstraten zoekt  
nieuwe stadsdichter
Michiel Van Opstal mocht de afgelopen jaren de titel ‘stadsdichter van Hoogstraten’ voeren en 
deed dat met veel overgave en een stevige dosis mooie creaties. Na twee jaar stadsdichter-
schap is het tijd om de fakkel door te geven. We gaan op zoek naar een nieuwe stadsdichter als 
opvolger van Michiel. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot vrijdag 14 januari 12.00 uur. 

Stadsdichterschap zorgt voor verbinding met 
cultuur en kunst
De stadsdichter speelt een bijzondere rol in Hoogstraten. 
Gedurende twee jaar krijgt de stadsdichter de kans om 
actuele ontwikkelingen en opvallende gebeurtenissen in onze 
gemeente lyrisch in de kijker te zetten. Op die manier wil de 
stad haar inwoners een alternatieve, frisse blik geven op wat 
er reilt en zeilt in onze stad. Michiel Van Opstal was nog maar 
de tweede stadsdichter en volgde in 2019 Daan Janssens op, 
die de spits mocht afbijten in 2017.  

Michiel Van Opstal blikt terug op een mooie 
periode
Ondanks de coronapandemie kan Michiel terugblikken op 
een aantal bijzondere verwezenlijkingen. “Het coronagedicht 
dat ik realiseerde, kon rekenen op heel wat bijval. Maar ook 
de vele reacties voor Hoogs-trots, een gedicht in Hoogstraats 
dialect, waren onverwacht, maar puur genieten”, vertelt 
Michiel. “Ik kijk met het meeste plezier terug op de zoek-
tocht naar Het Middelpunt van Hoogstraten en de poëtische 
wegwijzers.”

Ook al loopt het stadsdichterschap ten einde, we mogen 
toch nog uitkijken naar een aantal laatste werken van zijn 
hand. “Er liggen nog een paar ideeën op de plank die zich in 
verschillende stadia van uitvoering bevinden”, vertelt Michiel 
enthousiast. “En dan geef ik mijn pen graag door aan mijn 
opvolger. Bij deze een warme oproep aan de Hoogstraatse 
dichters en poëten om zich kandidaat te stellen!”

Wil jij graag de volgende 
stadsdichter worden? Stel 
je dan zeker kandidaat!

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaatstellen voor 
het Hoogstraatse stadsdichterschap. Een sterke link 
met Hoogstraten is uiteraard wel noodzakelijk. De 
stadsdichter levert stadsgedichten aan en zal vanaf 
komend stadsdichterschap ook een aantal poëtische 
projecten uitwerken. Die projecten moeten een aan-
zienlijke, (semi-)permanente impact op Hoogstraten en 
haar inwoners genereren. 

Geïnteresseerd? Creatieve geesten kunnen zich 
kandidaatstellen tot vrijdag 14 januari om 12.00 uur. 
De richtlijnen voor de opmaak en het indienen van de 
kandidatuur kunnen nagelezen worden op  
www.hoogstraten.be/stadsdichter. De nieuwe stads-
dichter wordt eind januari aangesteld rond ‘Gedichten-
dag’ en zal aan de slag kunnen tot eind 2023.
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STEDELIJK MUSEUM

CHIQUE GEBOUWD: 
architecturale parels 
langs de Vrijheid  
(1880-1930)
Rond 1880 is Hoogstraten een kleine stad met 
pottenbakkerijen, brouwerijen, leerlooierijen, hotels 
en cafés. De tramlijnen, die vanaf 1885 in gebruik 
worden genomen, zorgen voor meer reizigers 
en bieden nieuwe werkgelegenheid. Bovendien 
zorgen de aanleg van voetpaden en riolen in 1900 
en de elektrische verlichting in 1909 voor een beter 
levenscomfort. Hoogstraten wordt een aantrekkelijke 
stad! 

De welvarendheid van Hoogstraten heeft ook zijn weerslag op de 
bouwactiviteit. Tussen 1880 en 1930 wordt opvallend veel gebouwd en 
verbouwd. Voor deze periode zijn het hoofdzakelijk lokale aannemers 
en vaklieden die het ontwerp van de private woningen maken. Toch zien 
we vanaf 1880 voor het eerst ook professionele architecten verschijnen 
in de private woningbouw op de Vrijheid.

Deze expo neemt je mee langs enkele pareltjes van private burgerar-
chitectuur op de Vrijheid tussen 1880 en 1930. Je maakt kennis met de 
architect, de bouwheer en de plannen.

Te bezoeken in het Stedelijk Museum Hoogstraten – 8 januari 2022 tot 
27 maart 2022.

Gratis gegidste wandeling CHIQUE GEBOUWD op  
8 januari, 20 februari en 20 maart 2022
Op zaterdag 8 januari kan je een eerste keer gratis met een gids mee-
wandelen langs de architecturale parels uit deze expo. De wandeling 
vertrekt steeds aan het Stedelijk Museum om 14.00 uur waar een gids je 
zal opwachten. 

Meer info en inschrijven voor deze wandeling kan via  
museum@hoogstraten.be of telefonisch via 03 340 19 80. 

Primeur in 
het Stedelijk 
Museum: 
Escape Room ‘Kamer 23’

Kamer 23 neemt je mee naar Hotel de 
Zwaan, 100 jaar geleden. Je wordt wakker 
door het lawaai op de Vrijheid. Je bent nog 
wat wazig van het trouwfeest van gisteren. 
Je herinnert je enkel nog dat de hotelei-
genaar net een glaasje te veel op had. Hij 
vertelde over het fortuin van de vorige eige-
naar. Dat prikkelde je nieuwsgierigheid.

Ontrafel jij de locatie van het fortuin voor je 
moet uitchecken? 

Praktisch:
 - Stedelijk Museum Hoogstraten
 - Van 4 februari 2022 tot 26 maart 2022
 - Kostprijs: € 35 voor een groep van  

2-6 personen
 - Inschrijven kan via  

www.hoogstraten.be/escaperoom 
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Politiezone Noorderkempen 
keurt ontwerpakte voor 
bouwgrond goed
Al geruime tijd is onze Politiezone Noorderkempen op zoek naar 
een nieuwe locatie voor een groter politiekantoor. De Ster is 
bereid een gedeelte van haar gronden in de Gelmelstraat te ver-
kopen aan de politiezone. Op 8 november keurde de politieraad 
de ontwerpakte voor de aankoop van deze bouwgrond goed. 

De aankoop van de grond en de bouw van een nieuw politiekan-
toor biedt perspectieven voor de verbetering van de werkom-
standigheden van het politiepersoneel, meer mogelijkheden tot 
implementatie van nieuwe technologieën en maakt de politiezone 
aantrekkelijker voor potentiële nieuwe personeelsleden. Boven-
dien ligt het nieuwe terrein centraal in de politiezone en vormt 
het dus een goede uitvalsbasis voor de gemeenten Hoogstraten, 
Merksplas en Rijkevorsel. 

BERICHTEN Gratis afvoer van 
asbestdaken van land -en 
tuinbouwers via OVAM 

Aan land- en tuinbouwers wordt nu de mogelijkheid geboden gra-
tis een inzameling aan te vragen van hun gedemonteerde asbest-
dak. In de loop van september is namelijk het landbouwprotocol 
officieel van start gegaan na ondertekening door de minister, de 
OVAM en de drie landbouworganisaties.

Met deze dienstverlening is het nu het moment voor land- en tuin-
bouwers om hun oude daken te vervangen. 

Opgelet: het protocol wordt uitgevoerd binnen de beschikbare 
budgetten. Wanneer er geen financiële middelen meer zijn, zullen 
er geen inzamelingen meer uitgevoerd worden.

Hoe verloopt de inzameling? 
Een door de OVAM aangestelde inzamelaar gaat de baan op om 
asbestgolfplaten of -leien van agrarische gebouwen op te halen. 
Alle landbouwers met een landbouwnummer komen in aanmer-
king. Ze kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de 
website van OVAM (www.ovam.be/land-en-tuinbouwers). Het 
verwijderen van het asbestmateriaal zit niet in de dienstverle-
ning. Lees op de website zeker ook hoe je asbest veilig verwijdert 
of laat verwijderen of vraag informatie bij de milieudienst.

Enkel hechtgebonden asbest, afkomstig van het dak van het 
landbouwpatrimonium mag in de container gelegd worden. 
Het gaat dus enkel om golfplaten, dakleien, dakplaten en 
dakaccessoires, zoals dakranden, schouwen, afdekkappen,...

Meer info en een aanmeldformulier zijn te vinden op  
www.ovam.be/land-en-tuinbouwers. Je kan ook contact opnemen 
met de milieudienst voor meer informatie via  
03 340 19 11 of milieu@hoogstraten.be. 

De kerstperiode komt 
eraan: sluitingsdagen 
van de stadsdiensten

De kerstperiode is in aantocht en dat betekent dat 
onze stadsdiensten aangepaste openingsuren hebben. 

Hieronder geven we een overzicht van de aangepaste 
dienstregeling van de stadsdiensten tijdens de 

kerstvakantie.

1. Stadhuis, woonzorgcentrum  
en sociale dienst

Het onthaal van het stadhuis, het woonzorgcentrum en 
de sociale dienst zijn gesloten op vrijdag 24 december 

en vrijdag 31 december 2021 vanaf 12.00 uur.

2. Lokaal Dienstencentrum
Het Lokaal Dienstencentrum blijft tijdens de 

kerstperiode geopend volgens de gebruikelijke 
openingsuren. Enkel in Meersel-Dreef vindt er op 

vrijdag 24 december en vrijdag 31 december 2021 geen 
Koffiekrant plaats.

3. Stedelijk Musuem
Het Stedelijk Museum is gesloten van maandag 20 

december 2021 tot en met vrijdag 7 januari 2022. Op 
zaterdag 8 januari 2022 opent het museum met de 

nieuwe tentoonstelling ‘Chique Gebouwd’.

4. Bibliotheek
De BiB is gesloten op 24, 25 en 31 december en 
1 januari. Op vrijdag is er ook geen Koffiekrant. 
De bibliotheek van Meersel-Dreef is tijdens de 

kerstvakantie op woensdag gesloten.

5. VisitHoogstraten
VisitHoogstraten is gesloten op vrijdag 24 december 
en vrijdag 31 december vanaf 12.00 uur. Zaterdag 26 

december, zondag 27 december zijn zij ook gesloten, 
net als zaterdag 1 en zondag 2 januari.
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Vraag je 
energietoelage aan 
tot 31 december 
2021!
Je kan vanaf nu een energietoelage aanvra-
gen. De energietoelage is een eenmalige 
tussenkomst van 150 euro van de stad 
Hoogstraten in je energiefacturen en/of 
eindafrekening. 

Om in aanmerking te komen voor zo'n ener-
gietoelage, moet je aan een aantal voor-
waarden voldoen. In eerste instantie moet je 
in Hoogstraten wonen, zelf instaan voor de 
betaling van de energiefacturen en tot een 
van de volgende doelgroepen behoren:

 - Je hebt recht op een (equivalent) leefloon.
 - Je zit in een collectieve schuldenregeling 

(of budgetbeheer). Voeg hiervan zeker een 
bewijs toe bij je aanvraag.

 - Je gezinsbudget zit onder het referentie-
budget volgens de budgetcalculator van 
CEBUD. Hiervoor word je uitgenodigd voor 
een sociaal-financieel onderzoek (inkom-
sten en uitgaven) bij de sociale dienst. 

Je kan de energietoelage nog tot 31 decem-
ber 2021 aanvragen via het online aan-
vraagformulier op www.hoogstraten.be/
aanvraag-energietoelage. Je kan hiervoor 
ook een afspraak maken bij de sociale dienst 
op het nummer 03 340 16 01 of via sociale-
dienst@hoogstraten.be.

Pas op voor sneeuw en ijzel!
De wintermaanden staan voor de deur en dat betekent steevast dat we 
enkele kille periodes voor de boeg hebben. De komst van de winter 
betekent dan ook dat de gemeentediensten starten met de aanpak van 
sneeuw en ijzel. Ons opzet is om voor elke woning binnen de 500 meter 
een sneeuwvrije rijweg te voorzien.

Strooiacties op gemeentelijke wegen en fietspaden
Het gemeentebestuur staat in voor de winterdienst op gemeentelijke 
wegen en fietspaden. Wanneer het glad begint te worden, starten we 
onmiddellijk met strooiacties. Het gemeentebestuur bedient daarbij de 
volgende wegen of zones in volgorde:

1. Verbindingswegen, doorrij- en busroutes,  
transportzone, De Kluis en Rollekens; 

2. Schoolomgevingen, openbare gebouwen,  
kerkomgevingen;

3. Fietspaden langs gemeentewegen; 
4. Wegen naar bedrijven;
5. Andere doorgaande gemeentewegen.

In gesloten woonwijken, doodlopende straten of op privédomeinen 
strooien onze diensten niet. Daarnaast worden er geen bijkomende 
strooidiensten voorzien. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt de winterdienst op 
gewestwegen en fietspaden voor haar rekening. Je kan problemen op 
gewestwegen signaleren via www.meldpuntwegen.be. 

Voet- en verbindingspaden
Het gemeentebestuur ruimt binnen haar mogelijkheden voetpaden die 
aan openbare gebouwen gelegen zijn. Op schooldagen voorzien we 
bijvoorbeeld voor 8.00 uur een basisdoorgang tot aan de schoolpoort.  

Volgende belangrijke doorsteken voor zwakke weggebruikers maken 
we bijkomend vrij op schooldagen: Moerstraat - Minderhoutsestraat, 
L. Domsstraat - Achtelsestraat, Burgemeester J. Van Aperenstraat 
- Seminarie, Minderhoutdorp - Schoolstraat naast pastorij, Kerk 
- Sint Michielsstraat, Markwijk - Witherenweg, Witherenweg - 
Minderhoutdorp, Treslong - Minderhoutdorp, P. Van Dijckstraat - 
Carolinestraat, Parochiezaal - Donkakker, Meerseweg - Venneweg, Voort 
- Burgemeester Van Nuetenstraat en Sint Salvatorstraat - Dalweg. 

Op privédomein blijft het sneeuwvrij maken van voetpaden de plicht van 
iedere burger. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het vrijmaken van 
de stoep rechtstreeks voor je woning. De postbode zal je dankbaar zijn!

Strooiplanning nog niet gekend
Aangezien de planning van de strooidiensten sterk weerafhankelijk is, 
kunnen we nog niet aangeven wanneer de gemeentelijke strooidiensten 
zullen uitrukken. Hou daarom onze online kanalen goed in de gaten. We 
houden je via die weg op de hoogte. Wees heel voorzichtig wanneer je 
bij sneeuw en ijzel de weg opgaat!

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst 
stadsprojecten (openbare werken) op 03 340 19 48.
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Ken je Top in je Kop al? 
We haalden het in vorige Info’zines al eens aan: Hoogstraten sloeg eerder 
dit jaar de handen in elkaar met de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, 
Merksplas, Ravels en Rijkevorsel om het psychisch welzijn bij jongeren te 
versterken. Omdat we psychisch welzijn hoog in het vaandel dragen en er 
steeds meer nood is aan een breed aanbod om het mentaal welzijn van 
onze jongeren te versterken, zetten we dit TOP-initiatief graag nog eens in 
de kijker. 

Binnen dit samenwerkingsverband gaat de Interlokale vereniging Noor-
derkempen Werkt van 1 januari 2021 tot juni 2022 actief op zoek naar een 
oplossing voor een heleboel welzijnsvragen: hoe kunnen we dienstver-
lening voor mentaal welzijn bij jongeren verbeteren? Hoe kunnen we het 
aanbod versterken? Hoe verlagen we de drempel voor jongeren om psy-
chische hulp te zoeken? Dat zijn allemaal vragen waar ILV Noorderkempen 
Werkt zich de komende tijd mee bezig zal houden. 

Momenteel staat het project vertrekkensklaar met beide voeten in de 
startblokken en wordt er gewerkt op vier pijlers: het aanbod in kaart bren-
gen, het ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsmodel, het uitwer-
ken van praktijkgerichte acties en communicatie. Je zal ongetwijfeld nog 
veel over Top in je Kop horen de komende tijd!

BERICHTEN

Gezond 
tussendoortje 
brengt meer 
gezonde voeding 
op scholen

Het pilootproject "gezond tussendoortje" 
zorgt voor een gamma aan gezonde voe-
ding in de scholen. Een gezond tussen-
doortje betekent in dit project een stuk fruit 
of groente dat kinderen makkelijk zelf kun-
nen eten zoals appels, aardbeien, snoep- 
tomaatjes en komkommers, mandarijnen, 
blauwe bessen,... 

Tot en met juni 2022 voorzien Coöperatie 
Hoogstraten, Appelboer Stoffels en Jan Van 
Alphen twee keer per week gezonde tus-
sendoortjes aan 't Dreefke en Klein Semi-
narie. Er wordt bewust samengewerkt met 
lokale telers, omdat we de eigen economie 
willen steunen. Appelboer Stoffels voorziet 
elke week een appel. Deze is aangevuld 
met andere gezonde snacks van Coöperatie 
Hoogstraten en Jan Van Alphen.

Stad Hoogstraten heeft twee scholen 
gekozen voor het pilootproject: gemeente-
lijke school ’t Dreefke en vrije school Klein 
Seminarie en hoopt dit project volgend jaar 
te kunnen uitrollen op alle Hoogstraatse 
lagere scholen. 

Om het project zo toegankelijk mogelijk te 
maken, betaalt het stadsbestuur de volle-
dige kost van de tussendoortjes voor alle 
kwetsbare leerlingen (kinderen in armoe-
de). Andere leerlingen ontvangen de kost 
op de schoolrekening. In ’t Dreefke heeft 
de ouderraad zich geëngageerd om de kost 
op de schoolrekening voor zich te nemen. 
Hierdoor ontvangen alle leerlingen op deze 
school een gratis en gezond tussendoortje. 

Hoe zamel je groenafval in?
Groenafval is een algemene term voor het afval dat voorkomt uit je tuin. Je kan 
dat afval zelf verwerken of naar het recyclagepark brengen. Op ons recyclage-
park wordt het groenafval apart ingezameld. Let er dus op dat je je groenafval 
thuis al goed scheidt: snoeihout, gemengd tuinafval en boomstronken moeten 
immers op verschillende plaatsen in het recyclagepark gelost worden. Door 
thuis al te sorteren, verlies je minder tijd op het recyclagepark.

Wat verstaan we onder groenafval? 
Hieronder geven we een overzicht van de sorteerregels van groenafval:
 - Snoeihout: houtige takken van loofbomen en struikgewas en heesters zonder 

kluit. Let op: houtige takken van naaldbomen behoren niet tot het snoeihout, 
maar tot het gemengd tuinafval.

 - Gemengd tuinafval: bladeren, droge boomvruchten (eikels, kastanjes en 
noten), grasmaaisel, haagscheersel, klimop, houtige takken van naaldbomen, 
bamboe en rieten stengels, siergrassen en takken met een diameter kleiner 
dan 1 centimeter. 

 - Boomstronken met een minimale dikte van 20 centimeter. Tip: zorg ervoor dat 
je het zand goed verwijdert. 

Wat betaal je voor je groenafval? Snoeihout kan je gratis inleveren op het 
recyclagepark, voor alle ander groenafval betaal je 0,10 euro/kg.
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BiB organiseert boekenverkoop

Het is al lang geleden dat de bibliotheek nog een boekenverkoop kon 
organiseren. Maar nu is het weer zover! De bibliotheek biedt de materi-
alen die dit jaar en het voorbije jaar afgevoerd zijn, te koop aan. 

Kom een kijkje nemen, want zowel voor volwassenen als jeugd is er een 
overvloed aan boeken. Ook zijn er tijdschriften, dvd's, games en cd's 
te koop. Voor de meeste materialen betaal je € 1,00 en de tijdschriften-
jaargangen kosten € 2. De laatste zaterdag van de boekenverkoop krijg 
je nog eens 50% korting.

De boekenverkoop loopt van zaterdag 11 tot en met zaterdag  
18 december: 
 - in de hoofdbibliotheek: tijdens de Koffiekrant en algemene 

openingsuren;
 - in de uitleenposten: tijdens de openingsuren.

De boekenverkoop gaat door onder voorbehoud van de eventuele 
bijkomende maatregelen die het overlegcomité zou stellen om de 
verspreiding van het COVID-19-virus in te dijken. We houden jullie op 
de hoogte.

Sportlaureatenviering: 
kandidaturen in te dienen 
voor 1 januari!

Heb jij tussen 1 januari en 31 december 2021 
een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd? 
Dien dan je kandidatuur in voor huldiging op 
de sportlaureatenviering van 19 februari 2022. 
Daarnaast kan je jezelf kandidaatstellen voor 
de titel van sportman, sportvrouw, sporttiener, 
sportploeg, sportvereniging of sportverdienste 
van 2021. Ook als je iemand kent die hiervoor 
in aanmerking kan komen, kan je helpen door 
deze aan te moedigen om hun kandidatuur in 
te dienen of door dit te melden aan de sport-
dienst. 

Het reglement en de invulformulieren vind je  
op www.hoogstraten.be/sportlaureatenviering. 
Formulieren moeten voor 1 januari 2022 
ingeleverd zijn bij de sportdienst. Laattijdige 
applicaties worden niet behandeld. 

Meer info | Sportdienst | 03 340 19 26 |  
sport@hoogstraten.be

sportvrouw van 2020: 
atlete Dorien Van de Poel
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WONEN

Vijf Kempense gemeenten 
werken samen voor 
betaalbaar wonen
De gemeenten Arendonk, Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Ravels 
hebben beslist om samen te kiezen voor één woonmaatschappij. Elke 
gemeente zal evenveel aandelen en dus evenveel zeggenschap hebben in 
de nieuwe organisatie.

Vanaf 1 januari 2023 zal de huidige ‘SHM De Noorderkempen’ omgevormd 
worden tot een woonmaatschappij. De nieuwe woonmaatschappij komt in 
de plaats van de bestaande huisvestingsmaatschappijen DE ARK en SHM 
Noorderkempen. Ook de werking van het bestaande sociaal verhuurkan-
toor zal in de vijf gemeenten geïntegreerd en uitgebreid worden. Betaal-
baar wonen wordt op deze manier op de meest toegankelijke manier 
aangeboden. 

Dienstverlening verbeteren
De woonmaatschappij zal instaan voor het bouwen, verhuren en verko-
pen van alle sociale woningen binnen het gebied. Voor de bestaande 
huurders wijzigt er niets. De unieke formule van erfpacht, onder meer in 
Merksplas-Kolonie en binnenkort in Meer, zal ook behouden blijven in de 
woonmaatschappij. Voor Hoogstraten betekent dit dat de huurwoningen 
van DE ARK zullen overgenomen worden door de nieuwe woonmaatschap-
pij. De bewoners zullen hier tijdig van op de hoogte gebracht worden. 

Onze huisbezoeker wonen 
komt opnieuw bij je langs!
Wij hechten veel belang aan een goede en gezonde woonomgeving. We gaan 
het engagement aan om iedereen optimaal te informeren en te ondersteu-
nen. Voor een huisbezoek kan je beroep doen op onze huisbezoeker wonen, 
Carolien Ruts. De huisbezoeker gaat persoonlijk langs bij gezinnen met een 
hoge energiefactuur of bij woningen waar kleine of doorgedreven renovaties 
gepland staan. Er zal actief samen met jou gezocht worden naar energievre-
ters, maar je kan ook advies krijgen over renovatieplannen. 

Naast het opstellen van een renovatieplan word je op de hoogte gebracht van 
de mogelijke premies waarvoor je in aanmerking komt wanneer je je woning 
wilt aanpassen aan de normen van 2030 of zelfs 2050. Niet alleen eigenaars, 
bewoners, maar ook huurders en verhuurders kunnen een beroep doen op de 
kennis en expertise van onze huisbezoeker.

Wil je graag een huisbezoek, contacteer dan de dienst wonen via  
wonen@hoogstraten.be.

Doe mee aan de  
‘zonder zwerfvuil 
straat’-wedstrijd:
gratis frietjes te winnen!

Een nette straat zonder zwerfvuil, dat is 
waar Kempenaren van houden. Dat was 
ook zeker te merken aan het succes van 
de ‘zonder zwerfvuil straat’-wedstrijd de 
voorbije jaren. Een groot aantal ‘zonder 
zwerfvuil straat’-affiches dook op achter de 
Kempense ramen. 

Vorig jaar kon je voor het eerste jaar 
inschrijven met je volledige straat. Meer 
dan 100 straten met bijna 2.500 Kempense 
gezinnen namen deel. Een recordaantal! 
Daarom wordt deze wedstrijd ook dit jaar 
herhaald. Hoe meer affiches er in de straat 
opduiken, hoe krachtiger het signaal dat 
zwerfvuil écht niet kan. Trommel dus je bu-
ren op om ook een affiche achter het raam 
te hangen. Wie weet winnen jullie wel een 
frietkot voor jouw straat!

Hoe doe je mee?
 - Maak zo veel mogelijk buren warm om 

deel te nemen en duid 1 contact persoon 
aan.

 - Schrijf je straat en de deelnemende 
huizen in via het e-loket op  
www.iok.be/zonderzwerfvuilstraat vóór  
10 januari 2022.

 - De ‘zonder zwerfvuil straat’-affiches 
worden naar de contactpersoon uit jouw 
straat opgestuurd. Hang de affiche op 
een zichtbare plaats in elk ingeschreven 
huis en laat ze hangen tot 31 maart 
2022. Onaangekondigde controles gaan 
na of de affiches overal nog hangen.

 - Een onschuldige hand trekt 3 
winnaars. Deze straten mogen op een 
zelfgekozen dag een frietkot in hun buurt 
verwachten.

Surf voor meer informatie naar  
www.iok.be.
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Geen 
samenaankoop 
Groene Stroom 
van iChoosr

Heel wat inwoners van Hoogstraten schreven zich 
ook dit jaar in voor de samenaankoop groene 
stroom. In heel Vlaanderen waren dat meer dan 
70.000 inschrijvingen! Leveranciers lijken evenwel 
op dit moment niet geïnteresseerd om mee te 
doen aan de veiling, waardoor iChoosr besloten 
heeft de groepsaankoop dit jaar niet door te laten 
gaan en geen tarief voor te stellen. 

De dienst wonen wilt daarom graag volgende tips 
meegeven op vlak van energiegebruik en -beheer:
 - Heb je een verhoogde tegemoetkoming, dan 

wordt het sociaal tarief alvast verlengd tot en 
met maart 2022.

 - Doe een test met de gegevens van je inschrijving 
via de Vtest op de website van VREG  
https://vtest.vreg.be.

 - Je kan jezelf alvast inschrijven voor de volgende 
samenaankoop via iChoosr op  
www.ichoosr.be die vanaf 22 mei bekend wordt 
gemaakt.

 - Als je een contract met vast tarief hebt, kan je 
best je contract behouden tot het afloopt. Wan-
neer het contract afloopt, kan je op dat moment 
dan nagaan of er andere, voordeligere energie-
contracten worden aangeboden. 

 - Bij een variabel contract heb je kans dat de tarie-
ven nog stijgen. Wil je zekerheid met een vaste 
prijs, dan sluit je best een vast contract af. 

 - Voor snelle bespaartips kan je informatie inwin-
nen via wonen@hoogstraten.be. 

De dienst wonen volgt de energiemarkten voortdu-
rend op. Ze zal communiceren wanneer de markt is 
gestabiliseerd en wanneer het opnieuw interes-
sant is om de Vtest te doen of in te schrijven bij de 
samenaankoop Groene stroom. 

Mobiel zorgwonen:  
iets voor jou?
In Hoogstraten onderzoeken we samen met IOK en LiCalab tijdens 
een proefproject een interessante alternatieve woonvorm, namelijk 
een mobiele zorgwoning in de tuin van de kinderen, de mantel-
zorger,… kortom de zorgverstrekker van de zorgbehoevende. Een 
tijdelijke mobiele zorgwoning is een verplaatsbare woonunit, die 
tijdelijk in de tuin van een zorgverstrekker wordt geplaatst voor de 
huisvesting van een zorgbehoevende.

Geïnteresseerd?
Er loopt momenteel een samenaankoop, georganiseerd door de 
partners, om een mobiele zorgwoning te kunnen aanbieden via een 
huurformule. Dat kan voor inwoners van Hoogstraten die een zorg-
behoevend persoon willen huisvesten in hun tuin. De zorgwoning 
kan dus niet gekocht worden. Hoogstraten is op zoek naar zowel 
inwoners die bereid zijn om een mobiele zorgwoning in de tuin te 
plaatsen voor de opvang van een zorgbehoevende. We zoeken ook 
personen die deel willen uitmaken van de stuurgroep om zowel de 
mogelijkheden als struikelblokken onder de loep te nemen. 

Voor vragen en aanmelding kan je terecht bij 
Carolien Ruts – dienst wonen -  
Carolien.ruts@hoogstraten.be
Peggy Van Dijck –  
dienst thuis- en woonzorg -  
peggy.vanDijck@hoogstraten.be 

Digitale infoavond voor 
verhuurders
Het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet en de Vlaamse Codex Wo-
nen roepen heel wat vragen op bij verhuurders. Zijn dakisolatie en 
dubbele beglazing verplicht in een huurwoning? Aan welke normen 
moeten de elektrische, gas- en verwarmingsinstallaties voldoen? 
Wat zijn de voordelen van een conformiteitsattest?  Wat als mijn 
woning onbewoonbaar wordt verklaard?

Omdat de infoavond op donderdag 2 december niet kon doorgaan, 
organiseert de dienst wonen op donderdag 9 december om 19.00 
uur een extra digitale infoavond (webinar) rond woningkwaliteit. 
Deelname aan het webinar is gratis, maar deelnemers moeten zich 
van tevoren inschrijven. Dat doe je door een mail te sturen naar  
Kempens.Woonplatform@iok.be, waarna je een uitnodiging krijgt 
om de infosessie bij te wonen. Je kan de presentatie dan van thuis 
uit volgen op je pc, laptop of tablet.

In januari zal stadsbestuur Hoogstraten opnieuw een fysiek info-
moment trachten te organiseren. 
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VISITHOOGSTRATEN

Onze mooiste winterwandelingen
In 2021 en 2022 zijn er opnieuw begeleide winterwandelingen 
met een extraatje. Van december tot en met februari organiseert 
VisitHoogstraten elke tweede zondag van de maand gratis begeleide 
wandelingen gecombineerd met een exclusief bezoek.

Een gids begeleidt de wandeling en vertelt je onderweg leuke wetenswaardigheden. Maar 
er is meer: op elke wandeling staat een exclusief bezoek geprogrammeerd. Het gaat om 
bedrijven, musea of gebouwen die speciaal voor deze gelegenheid hun deuren openen. 

Programma
Voor dit na- en voorjaar heeft VisitHoogstraten enkele kleppers op het programma staan. 
Trek je wandelschoenen aan en kom ze ontdekken! Het wordt een meer dan boeiende tocht.

Zondag 12 december 

Wandeling in Hoogstraten met een bezoek  
aan ‘Catwalk’ in het Stedelijk Museum.

Mode is alom aanwezig. Dit was echter niet zo vanzelfspre-
kend voor onze voorouders. Benieuwd naar wat men 100 
jaar geleden droeg in de Kempen? Was iedereen hetzelfde 
gekleed? En was men bezig met de heersende modetrends? 
Ontdek de catwalk van 1850 en aanschouw de vestimentaire 
mode van weleer.

Startplaats: zaal Pax, Dr. Versmissenstraat, Hoogstraten

zondag 9 januari 

Wandeling in Achtel met een bezoek aan  
Bijencentrum De Raam.

Bijen zijn meer dan ooit onmisbaar voor het in stand houden 
van de natuur. De imkersgilde van bijencentrum De Raam is 
reeds actief sinds 1947. Het bijencentrum omvat een bijen-
stand voor het bevruchtingsstation, een hygiënisch lokaal 
dat gebruikt kan worden om te slingeren en een bezoekers-
ruimte. Het pronkstuk is echter de grote bijentuin die uit een 
verscheidenheid aan bijvriendelijke planten bestaat. 

Startplaats: kapel van Achtel, Rijkevorsel

zondag 13 februari 

Unesco Werelderfgoed-wandeling in  
Wortel-Kolonie met een bezoek aan het 
Zouterover Experience Center. 

Wortel-Kolonie is het eerste cultuurlandschap in België dat 
erkend is door Unesco als werelderfgoed. Maar wat betekent 
dat nu precies? Tijdens deze wandeling legt de gids alle 
bijzondere aspecten van dit eveneens bijzondere natuurge-
bied aan je uit. En als extraatje gunnen Kevin en Nick van 
Zouterover je een blik achter de schermen van hun belevings-
centrum.

Startplaats: Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 41, 
Wortel.

Praktisch
 - De wandelingen zijn ongeveer 8 kilometer lang en starten 

steeds om 13 uur. Het einde is voorzien omstreeks 17.00 
uur. Deelname is gratis. 

 - Inschrijven bij VisitHoogstraten is noodzakelijk. Per wan-
deling zijn er 30 plaatsen. Inschrijven kan tot en met de 
zaterdag (15.00 uur) voorafgaand aan de wandeling; zolang 
er plaatsen beschikbaar zijn. Stevige wandelschoenen en 
een fluohesje zijn geen overbodige luxe. 

 - Inschrijven kan bij VisitHoogstraten | 03 340 19 55 |  
toerisme@hoogstraten.be 

We volgen de geldende coronamaatregelen. Het dragen van een mondmasker is verplicht, we houden afstand. Mochten de 
maatregelen verstrengen omdat de besmettingscijfers zouden stijgen en als we eventueel moeten annuleren, dan houden we 
jullie op de hoogte.
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De Hoogstraatse geschenkbox: 
een hartverwarmend eindejaarscadeau

Naar goede gewoonte presenteert VisitHoogstraten tijdens de eindejaarsperiode 
opnieuw drie verschillende geschenkboxen. Deze box vol lekkere, lokale producten 
is leuk om te krijgen, maar nog fijner om te geven.

Standaardbox 
De standaardbox biedt een smakelijke verzameling Hoogstraatse specialiteiten. 
Kaas van De Meirhoeve, sappen van Local Harvest, chocoladen Begijntjes, koffie of 
thee van Taeymans, appelsap van Stoffels, advocaat of choco van de Bouwhoeve, 
streekbieren, gin van Sterkstokers … Er is keuze uit een box van € 30 en een box 
van € 40.

Bierbox 
Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau tellen maar liefst vier brouwe-
rijen op hun grondgebied. Dat levert ongetwijfeld een gevarieerd bierassortiment 
op. De bierbox bevat streekbieren van de Hoogstraatse Scheldebrouwerij, Brou-
werij 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 Oxfam Wereldwinkel. Een bierbox kost € 30,00.

Bestel je geschenkbox uiterlijk 
op donderdag 16 december via de 
webshop op www.visithoogstraten.be 
of aan de onthaalbalie van 
VisitHoogstraten.

Afhalen aan de onthaalbalie van 
VisitHoogstraten kan op:
 - Woensdag 22 december 2021  

(tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 
16.00 uur)

 - Vrijdag 24 december 2021  
(tussen 9.00 en 12.00 uur)

 - Vrijdag 31 december 2021  
(tussen 9.00 en 12.00 uur)

Meer info?
VisitHoogstraten – Vrijheid 149
03 340 19 55
www.visithoogstraten.be 

Liever geen 
geschenkbox? 
Dan zijn er nog 
onze cadeaubons!

Op vrijdag 24 en 31 december sluit Visit-
Hoogstraten haar deuren om 12.00 uur 
’s middags. Ook op zaterdag en zondag 
zal het kantoor gesloten zijn. Zorg dus 
dat je tijdig je cadeaubon Hoogstraten 
aankoopt, zodat je niet voor verrassingen 
komt te staan.

Toch nog last-minute een cadeaubon 
nodig? Geen probleem! Via onze webshop 
op www.visithoogstraten.be kan je 24/7 
de cadeaubon Hoogstraten aankopen. 
Je betaalt via het online betaalplatform 
en enkele muisklikken later heb je de 
cadeaubon Hoogstraten al in je handen. 
Zo kom je nergens met lege handen aan. 
Fijne feestdagen!
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DEN DIJK

Nieuwe jeugdlokalen Den Dijk 

Jeugdbewegingen delen 
duurzaam gebouw

Het stadsbestuur legde samen met de Hoogstraatse jeugdverenigingen KSA, KLJ en Plussers 
op 4 november 2021 de eerste steen van de jeugdlokalen aan Den Dijk. De eerstesteenlegging 
is het startschot voor de constructie van de ruwbouw, die volgens de huidige plannen in het 
voorjaar van 2022 wind- en waterdicht zou moeten zijn. 

Twee nieuwe gebouwen zien het daglicht
Er worden op de site van Den Dijk twee gebouwen geplaatst 
die via een overdekte speelruimte met elkaar verbonden 
worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van duurzame en 
natuurlijke bouwmaterialen, zodat het gebouw op een mooie 
manier opgaat in de omgeving. Er is bewust voor gekozen om 
de site van Den Dijk autovrij te houden. De huidige openbare 
speelruimte en de trage verbindingen voor fietsers en voet-
gangers blijven behouden.

Gedeeld gebruik als hoofdprincipe
Op de site van Den Dijk zullen niet alleen de KSA, KLJ en 
Plussers hun intrek nemen. Ook de gemeentelijke speel-
pleinwerking krijgt een plaats in de gebouwen. De stad wil 
sterk inzetten op het gedeeld gebruik van de gebouwen en 
ruimtes van Den Dijk, waarin maximaal wordt ingezet op een 
verantwoord gebruik van de beschikbare ruimte en financiële 
middelen. Dit is dan ook een van de belangrijkste prioriteiten 
die de stad naar voren schuift voor het gebruik van al haar 
patrimonium en in de ontwikkeling van nieuwe projecten.

Het delen van ruimte wordt afgestemd op de behoeften van 
de verschillende gebruikers. Zo krijgen de nieuwe bewoners 
van Den Dijk ook nog een eigen stockageruimte, een eigen 
nest- en spelruimte en een leidingslokaal. Op die manier 

heeft ieder een eigen plek of nest. Naast die individuele 
plekken, zijn er twee gedeelde polyvalente zalen, een keuken 
en gemeenschappelijk sanitair, die ook ter beschikking staan 
van de gemeentelijke speelpleinwerking en van andere socio-
culturele activiteiten. 

Eerste project in Hoogstraten volgens 
GRO-model
Bij de uitwerking van het project werd gebruikgemaakt van 
de GRO-tool. Het woord ‘GRO’ is Noors en staat voor ‘groei’. 
De tool wordt gebruikt om tijdens het ontwerpproces na te 
denken over de duurzaamheid en toekomstbestendigheid 
van een nieuw gebouw of project. We hielden daarbij niet 
enkel rekening met de huidige gebruikers, maar ook met de 
generaties die nog moeten komen. De duurzaamheidscriteria 
werden afgetoetst aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. 

Financiering gedragen door de stad en de 
verenigingen
Met de jeugdverenigingen werd een financiële inbreng afge-
sproken op basis van het 30-70-subsidiereglement. De stad 
financiert de gedeelde ruimtes en ook 70% van de kosten 
van de ‘eigen’ ruimtes van de jeugdverenigingen. Zij staan 
dus zelf nog in voor 30% van de kosten. Daarnaast betalen ze 
voor de eigen ruimtes een huur aan de stad.
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Op vakantie in 
Hoogstraten: 
aanbod kerstvakantie

Joepie, daar is Vlieg weer! Deze keer met kampjes 
voor in de kerstvakantie. De jongsten onder ons 
kunnen komen spelen en knutselen tijdens ‘De 
kleine ijsbeerstjes’ en de lagere schoolkinderen 
kunnen zich creatief en sportief komen uitleven 
tijdens de ‘crea, omnisport & fun’. Inschrijvingen 
voor dit aanbod zijn gestart op 24 november.  

Verdere informatie en inschrijvingen vind je op: 
www.hoogstraten.be/vakantie-in-hoogstraten.

Goe
Bezig!
Het Gouden Poezenmandje
De vrijwilligers van Het Gouden Poezenmandje zetten 
zich in om zwerfkatten een beter leven te bezorgen. Ze 
zorgen voor het opvangen, herplaatsen en steriel maken 
van zwerfkatten en kittens. Ze krijgen daarvoor steun van 
de stad, die tussenkomt in de kosten van het sterilise-
ren. Maar voor de andere kosten is dringend geld nodig. 
Daarom is Het Goude Poezenmandje begonnen met een 
crowdfundingsactie. 

Meer info op: www.facebook.com/tgoudenpoezenmandje 

KerstvaKantie 
in Hoogstraten

Activiteiten
voor 

klein en 
groot

03/01 tot en met 07/01
2022

Vlieg-Uit
Kampen

www.hoogstraten.be/Vlieg-Hoogstraten

Ieder kind verdient een Sint
Net zoals alle jaren zal de stad samen met Rotaract, ‘t Ver-Zet-je en ver-
schillende vrijwilligers een sinterklaasattentie bezorgen aan kinderen 
die het thuis wat moeilijker hebben. Het feest dat normaal plaatsvindt, 
kan niet doorgaan omwille van COVID-19. 

Info’zine vroeg aan de Sint  
en zijn Pieten waarom zij  

dit feest zo belangrijk  
vinden:

“Vorig 
jaar kon het sinter-

klaasfeest niet doorgaan 
en hebben we de vele lachende 
gezichten, liedjes en tekeningen 

heel erg gemist. De Sint en de Pieten 
kijken er dan ook naar uit om dit jaar 

weer alle kinderen, rijk of minder rijk, een 
fijn sinterklaasfeest te bezorgen met een 
pakje voor ieder kind. Het maakt de Sint 

niet uit of je in een mooi huis woont 
of dure kleren hebt. Voor Sint en 

Pieten telt: ieder kind is een 
held!” - Sint en zijn 

Pieten

“Ik rijd 
graag met de tractor 

met de Pieten en de Sint, omdat ik 
zo iets kan doen voor kindjes met weinig 

centen en ook omdat mensen anders 
kijken naar mensen met weinig geld en 

dat vind ik niet oké! Maar ik vind 
het ook gewoon superleuk!” 

Tractorpiet
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Verstandig met 
alcohol
Buiten lekker koud. Binnen gezellig warm. Laat de toastjes, wildge-
rechten en aangepaste wijnen maar komen. Tijdens de feestdagen 
gaat het er vaak bourgondisch aan toe. Maar de kerstperiode hoeft 
niet automatisch een aanslag op je gezondheid te zijn. We geven je 
enkele tips om verstandig met alcohol om te gaan:

 - Alcohol scherpt de honger aan. Je loopt dus het risico te veel te 
eten. Wissel daarom tijdens je feestmaal ook af met niet-alcoho-
lische dranken. Geregeld een glas water tussendoor kan geen 
kwaad.

 - Zat zijn is niet plezant: te veel alcohol verhoogt sterk de kans op 
gezondheidsproblemen, zoals hart- en leverziekten, kanker en 
geheugenproblemen.

 - Houd het gezellig: In een dronken bui ben je niet bepaald aange-
naam gezelschap voor je huisgenoten. Denk ook aan hun plezier.

 - Jongeren en alcohol gaan niet samen: kinderen en jongeren komen 
in deze periode vaak voor het eerst in contact met alcohol. Ouders, 
laat tieners onder 16 jaar nog niet proeven. Je geeft dan het signaal 
dat alcoholgebruik op hun leeftijd ‘oké’ is. Bovendien is alcohol 
voor een jongere veel schadelijker dan voor een volwassene.

 - Las een sobere dag in: heb je een heerlijk kerstdiner achter de rug? 
Hou het de dag nadien dan soberder. Eet misschien wat minder, 
laat de alcohol staan en kom je zetel uit. Je hoeft niet op crashdieet, 
maar hou het gewoon allemaal wat evenwichtig.

Voor meer info, advies en hulp kan je terecht op www.alcoholhulp.be 
of bij je huisarts.

SAMEN BEWEGEN

Gezond 
feesten: 
tips voor gezonde 
feestdagen

Is het eindejaar ook voor jou de periode 
dat de kilo’s eraan vliegen en dat je con-
ditie afbrokkelt? Dat hoeft helemaal niet. 
Lekker eten en feesten en toch in vorm 
blijven, dat kan. Hieronder enkele tips. 

 - Moet je nog kerstboodschappen doen? 
Probeer dan te voet of met de fiets naar 
de winkel te gaan. Je zou versteld staan 
van hoeveel er in een fietstas kan! Zeker 
voor kleinere boodschappen kan je 
makkelijk zonder auto op pad.

 - Na het eten met een volle maag in 
de zetel ploffen en tv kijken? Pak het 
misschien wat anders aan. Hoogstraten 
biedt vele mooie locaties om te gaan 
wandelen of fietsen. Trek dus na dat 
heerlijke ontbijt of die lekkere lunch je 
winterjas aan en ga op stap. Het houdt 
je fit en geeft je een frisse neus!

 - Of doe eens gek. Verkleed je en beeld 
samen met je familie een levende 
kerststal uit. Maak daarvan een foto 
voor Instagram. Plezier gegarandeerd! 
Wie aan tafel of in de zetel blijft zitten, 
is meer geneigd om nog een hapje of 
glaasje te nemen. 

 - Vaak stellen we onze vervelende klus-
sen uit tot de vakantie. Die lijst kan na-
tuurlijk wel lang worden. Wees dapper 
en pak je uitgestelde taken aan. Doe 
wat huishoudelijke klussen waarbij je 
moet bewegen, trek de tuin in of neem 
de auto onder handen. Resultaat: je 
hebt het warm, voelt je fitter en je lijstje 
wordt een pak korter!

Nog meer tips vind je op  
www.hoogstraten.be/samenbewegen. 

SAMEN bewegen
gezondSAMEN

Naamloos-5   1 10/10/2013   3:18:55 PM



Beste cultuurliefhebber
Binnenkort verschijnt de voorjaarsprogrammatie van GC Hoogstraten 
in het straatbeeld. Telkens wordt er één voorstelling uitgelicht. De mooi 
vormgegeven affiches kan je gerust beschouwen als ware collector’s 
items. Wil je zelf zo’n unieke poster? Ze liggen vanaf 6 december op je te 
wachten aan de vrijetijdsbalie en het onthaal van stad Hoogstraten. 

Tickets voor het voorjaar zijn te verkrijgen via www.gchoogstraten.be of de 
vrijetijdsbalie.

GC HOOGSTRATEN

Wat is jouw
FAVORIETE
AFFICHE?
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in HOOGSTRATEN
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. 

Tentoonstelling: Catwalk 
kleding in de Kempen tussen 1850-1950
Vanaf zaterdag 31 juli 2021 tot zondag 19 
december 2021 van 14.00 tot 17.00 uur op 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag

Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9  - Hoogstraten
Organisator: 
Stedelijk Museum Hoogstraten
Prijs: gratis
Info: 03 340 19 80
museum@hoogstraten.be 

Infosessie: verplichte conformiteitsattesten 
huurwoningen
Donderdag 2 december 2021 om 20.00 uur 
Zaal De Welgezinde
Vrijheid 149 - Hoogstraten
Organisator: Dienst wonen
Prijs: gratis
Info en inschrijven: wonen@hoogstraten.be
 
Workshop koken: 
klassiek kerstmenu à la 2021
Donderdag 2 december 2021 van 19.00 tot 
22.00 uur
VTI Hotelschool Spijker
Gelmelstraat 62 - Hoogstraten
Organisator: Ferm Hoogstraten
Prijs: € 15 Ferm-leden, € 18 niet Ferm-leden
Info en inschrijven: 
fermhoogstraten@hotmail.com

BorderBrass meets …
Zaterdag 4 december 2021 van 19.30 tot 
24.00 uur
Rabboenizaal Spijker
Antoon de Lalaingstraat 3 - Hoogstraten
Organisator: Brassband Borderbrass vzw
Prijs: € 13
Info en tickets: bbborderbrass@gmail.com

Kom bomen planten voor het Muntbos
Zaterdag 4 december 2021 vanaf 10.30 uur

Haal op zaterdag 4 december vanaf 10.30 
uur ’s ochtends een pakketje bomen op 
en krijg tips over hoe en waar je de jonge 
boompjes plant. Het toekomstige bos 
ligt aan de rand van Hoogstraten op een 
perceel van wel 1,6 hectare. Dat is bijna 
drie voetbalvelden groot! Trommel je hele 
gezin op om te komen helpen. Iedereen is 
welkom.

Om 10.30 uur geeft Vlaams minister van 
Natuur Zuhal Demir samen met de burge-
meester van Hoogstraten het startschot 
van de plantactie.

Locatie: Achteraard, Minderhout (Hoogs-
traten) – Kom zoveel mogelijk met de fiets 
of te voet. Parkeren met de wagen kan op 
de parking van servicestation Esso op de 
E19 richting Breda in Minderhout (Hoog-
straten). De shuttle-huifkar brengt je van 
hieruit covidproof naar de plantlocatie.
Organisator: stad Hoogstraten, BOS+, 
Bosgroep Kempen Noord, De Ronde Tafel 
Hoogstraten en Regionaal Landschap de 
Voorkempen
Prijs: gratis

Ontsteking kerstverlichting Meer
Donderdag 9 december 2021
Vredesboom Meer
Organisator: 
dorpsraad Meer - KWB Meer
Prijs: gratis

Workshop bakken: heel de wereld bakt
Donderdag 9 december 2021 van 19.00 tot 
22.00 uur
VTI Hotelschool Spijker
Gelmelstraat 62 - Hoogstraten
Organisator: Ferm Hoogstraten
Prijs: € 15 Ferm-leden, € 18 niet Ferm-leden
Info en inschrijven:  
fermhoogstraten@hotmail.com

Schubert in het West-Vlaams
Zaterdag 11 december 2021 van 19.15 tot 
23.00 uur
Kerk Wortel
Klinketstraat 2 - Wortel
Organisator: GC Hoogstraten
Prijs: € 15, € 13 abonnementhouders
Info en tickets: www.hoogstraten.be/
gchoogstraten 

Open Talentendag U7-U13 –Hoogstraten VV
Zondag 12 december 2021 van 13.00 tot 
14.30 uur
Hoogstraten VV
Katelijnestraat 29 Hoogstraten
Organisator: Hoogstraten VV
Prijs: gratis
Info en inschrijven: www.hoogstratenvv.be 

Begeleide winterwandeling: met bezoek aan 
tentoonstelling ‘Catwalk’ in het Stedelijk 
Museum
Zondag 12 dec.  2021 van 13.00 tot 17.00 uur
Zaal Pax
Dr. Versmissenstraat 3 - Hoogstraten
Organisator: VisitHoogstraten
Prijs: gratis
Info en inschrijven: 03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be 

Opleiding reanimeren en defibrilleren 
Woensdag 15 december 2021 van 19.00 tot 
22.30 uur
Lokalen Rode Kruis Hoogstraten
Slommerhof 18Hoogstraten
Organisator: Rode Kruis en Stad Hoogstraten
Prijs: gratis
Info en inschrijven: 03 340 19 11 
onthaal@hoogstraten.be

Kerstmarkt KSA Hoogstraten
Vrijdag 17 december 2021 om 19.00 uur
Op het veldje achter Zaal Pax, Hoogstraten
Organisator: KSA Hoogstraten
Ten voordele van het DWW Fonds van De 
Warmste Week
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kijken &
luisteren doen leren

ONDER VOORBEHOUD
Dit overzicht is opgemaakt op 5 november 2021. Het is mogelijk dat op het tijdstip van 

publicatie een aantal evenementen toch niet kunnen doorgaan omwille van de 
maatregelen tegen het coronavirus. 

Muzikaal Intermezzo van Flor Verschueren
Zaterdag 18 december 2021 van 15.00 tot 
16.00 uur
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van den Akker
Kapeldreef - Minderhout
Organisator: Flor Verschueren
Prijs: gratis

Kerstconcert Piuskoor
Zaterdag 18 december 2021 van 20.00 tot 
22.00 uur

Met vreugde nodigen wij u uit op het Kerst-
concert van het Piuskoor in de Sint-Kathari-
nakerk van Hoogstraten. Onder leiding van 
Kaat Vissenberg kunnen we eindelijk weer 
met mooie muziek de kersttijd inzetten sa-
men met een strijkersensemble en Olivier 
Thienpont aan de piano. 

Sint-Katharinakerk 
Vrijheid 151
Hoogstraten
Organisator: Piuskoor Hoogstraten
Prijs: € 12, € 10 voorverkoop
Info en tickets: info@piuskoor.be 

Foto-excursie de Mark en de Aschputten
Zondag 19 december 2021 van 08.00 tot 
12.00 uur
Vredesboom 11 - Meer
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: gratis
Info: fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be

Kerst Ride – Hoogstraatse Moto Vrienden
Zondag 19 december 2021
Sint-Katharinakerk
Vrijheid 151Hoogstraten
Organisator: Hoogstraatse Moto Vrienden
Prijs: gratis
Info: pedromcbranco@gmail.com 

Kersthappening veldtoertocht
Zondag 19 december 2021
Wortel-Kolonie
Kolonie 41 - Wortel
Organisator: Gammelse Wielervrienden vzw
Prijs: € 6
Info: 0479 92 29 92 | 0478 97 03 24 
0497 79 65 98

Koloniewandeling
Zondag 19 december van 14.00 tot 17.00 uur
Picknicken Bootjesven – Wortel-Kolonie
Kolonie 41 - Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Prijs: gratis
Info en inschrijven:  
gidsenwerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be 

De Winterkuip 2021
Van zondag 26 december 2021 om 14.00 uur 
tot maandag 27 dec.  2021 om 02.00 uur
Parochiezaal ’t Markenhof
Koestraat 6 - Minderhout
Organisator: Kuipfeesten
Prijs: gratis
Info: kuipfeesten@hotmail.com 

Ciné Familie: Pahuna
Woensdag 29 december 2021 van 13.00 
tot 23.00 uur
Auditorium IKO
Buizelstraat 11
Hoogstraten
Organisator: GC Hoogstraten
Prijs: € 2, € 1,6 abonnementhouders
Info en tickets: www.hoogstraten.be/
gchoogstraten

WTC De Zwaantjes – veldtoertocht
Zaterdag 8 januari 2022 en zondag 9 januari
Parochiezaal ‘t Trefpunt
Poeleinde 2
Wortel
Organisator: WTC De Zwaantjes
Prijs: € 2 jongeren, € 4 leden, € 6 niet-leden
Info en inschrijven: 03 314 87 27

Eindejaarsconference 2021 
Kamal Kharmach
Donderdag 30 december 2021 van 19.15 tot 
23.00 uur
In 2019 verzorgde Kamal Kharmach voor 
het eerst een eindejaarsconference, met 
verbluffend succes. Een resem uitverkochte 
shows, goed voor zo’n 20.000 enthousiaste 
theatergangers. Dat kon tellen als debuut! 
En eind 2021 brengt Kamal opnieuw een 
eindejaarconference ‘Mag ik even?’. 

Rabboenizaal Spijker
Antoon de Lalaingstraat 3
Hoogstraten
Organisator: GC Hoogstraten
Prijs: € 20, € 16 abonnementhouders
Info en tickets: www.hoogstraten.be/
gchoogstraten

Nieuwjaarsconcert 
door het Euregio Jeugdorkest
Zaterdag 15 januari 2022 van 19.30 tot  
22.00 uur
GC Hoogstraten
Antoon de Lalaingstraat 3
Hoogstraten
Organisator: vzw la:ch
Info: info@vzw-lach.be

Lekkerbekkentocht
Vrijdag 28 januari 2022 van 18.30 tot  
22.00 uur
Parochiezaal Ons thuis
Gemeenteplein 2
Meerle 
Organisator: KWB Meerle
Prijs: € 9, € 6 leden
Info en inschrijven: 03 315 02 97
kwbmeerle@gmail.com 
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Terugblik
1. Van zaterdag 19 juni tot en met zaterdag 

28 augustus liep in onze stad de actie ‘Met 
Belgerinkel naar de Winkel’. De actie zet 
Hoogstratenaren aan om zoveel mogelijk 
met de fiets of te voet naar onze lokale 
handelszaken te komen. Het was dit jaar 
ondanks de coronacrisis een groot succes. 
Er deden maar liefst 61 handelaars mee en 
er zijn bijna 1000 stempelkaarten ingeleverd 
door de fietsende klanten. In elke deelge-
meente voorzagen we verzamelboxen om de 
stempelkaarten in te leveren. Een onschul-
dige hand heeft uit al deze kaarten 25 win-
naars getrokken. Renild Anthonissen mag 
de hoofdprijs ophalen: een nieuwe fiets!

2. De Kloostersite wordt het bruisende hart van 
Meer. Op 29 oktober kreeg Wim als eerste 
de sleutel overhandigd van zijn gloednieuwe 
huurwoning. In het voorjaar van 2022 opent 
het lokaal dienstencentrum er zijn deuren in 
de gerenoveerde parochiezaal en krijgt ook 
de BiB daar een plekje. Reden te meer om 
trots te zijn op deze grootscheepse renova-
tie, waar meer dan 10 jaar aan is gewerkt. 
Heel veel dank aan de enthousiaste, ge-
passioneerde vrijwilligers van vzw Klooster 
Meer. Ook de stad en de Vlaamse overheid 
hebben hier veel steun aan verleend.

3. De Urban Run Hoogstraten lokte op 6 
november heel wat volk naar ons stadscen-
trum. Er verschenen maar liefst 662 lopers 
aan de start die onze stad gedurende 5 of 8 
kilometer lang van dichterbij verkenden. Het 
parcours leidde hen onder andere door het 
Stedelijk Museum, het IKO, de Sint-Kathari-
nakerk, het stadhuis en de Bibliotheek. Sa-
men zamelden ze bijna € 15.000 euro in voor 
drie goede doelen; ’t Ver-Zet-je, Berrefonds 
en SISP. Een dikke proficiat aan de lopers en 
organisatie voor dit mooie evenement! 

4. Op 30 oktober werd in Hoogstraten de 
Nutteloze Borden Wandelroute van bezieler 
Kamiel De Bruyne geopend. Dat gebeurde 
met de nodige lintjes en media-aandacht. 
De Nutteloze Borden Wandelroute is een 
humoristische wandeling door de stadskern 
van Hoogstraten en langs enkele beziens-
waardigheden en natuurpaden. Langs het 
traject kom je een 50-tal nutteloze, maar 
grappige en fijne bordjes tegen.

2
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

Victor Peeraer, die in 
Achteraard in Minderhout 
woont, is de winnaar van 
de fotowedstrijd in ons 
vorige Info’zine. Hij zag dat 
de foto genomen is aan de 
kleuterschool in Minderhout. 
Victor wint een Hoogstraatse 
cadeaubon, af te halen bij 
VisitHoogstraten vanaf  
6 december 2021.

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord ten laatste op 17 december 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 onschuldi-
ge hand één winnaar. Vergeet niet om je contactgege-
vens te vermelden, anders kom je niet in aanmerking.

3

4

Nieuwe Nieuwe fotofoto
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De stad wil het welzijn en de 
veiligheid van mens en dier 

waarborgen. Daarom geldt in 
Hoogstraten een vuurwerkverbod voor 
de eindejaarsperiode en zullen er ook 
geen vergunningen voor het afsteken 

van vuurwerk verleend worden. 


