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BESTE LEZER

Beste vrienden,
December was een tijd van vreugde en van warm weerzien. Het
stadsbestuur van Hoogstraten is blij voor al wie die momenten
van waar geluk met hun naasten hebben kunnen delen.
In het eerste Info’zine van het nieuwe jaar is het goed om even
achterom te kijken. 2019 was een bijzonder jaar waarin we als
nieuw stadsbestuur zijn aangetreden. In alle eerlijkheid, het was
een hectisch jaar. Het vraagt tijd om je in te werken, je bevoegdheden te leren kennen en samen te werken. We hebben er ons
met hart en ziel ingesmeten. We gingen de boer op en luisterden
naar jullie.
Laten we nu vooruitkijken. We kennen ze zeer goed, de uitdagingen waarvoor we staan: voor onze samenleving, voor de planeet.
We hebben dit vertaald naar concrete acties in het meerjarenplan 2020-2025. Daarbij bouwen we voort op de vorige bestuursperiodes, maar maken we ook nieuwe weloverwogen keuzes.
We gaan meer dan 50 miljoen euro investeren in meer zorg, meer
cultuur, meer jeugd, meer verenigingsleven, meer duurzaamheid en betere mobiliteit. De voornaamste maatregelen uit dit
plan zijn al uitgebreid in de krant aan bod gekomen, maar om
een compleet beeld te bieden, geven wij je in de volgende drie
bladzijden toch nog eens een overzicht.
Om te kunnen bouwen op al die energie en creativiteit die in
iedereen leeft, hebben we nood aan een constructieve ingesteldheid, die ons verenigt rond gemeenschappelijke projecten. We
reiken als nieuw bestuur de hand aan jullie, onze inwoners, om
samen met ons mee te werken.
Eén ding is duidelijk. 2020 wordt het bouwjaar! In Meerle is het
Raadhuis reeds in steigers gehuld, daar is de renovatie al volop
begonnen. In Meer wordt gebouwd aan de site van het Klooster.
In februari starten de bouwwerkzaamheden aan het gloednieuwe ‘t Gastenhuys. De broodnodige restauratie aan het schip
en het interieur van de Sint-Katharinakerk vangt ook aan in het
voorjaar.
Samen met jou, maar ook met de medewerkers van de stad en
met de verenigingen nemen we dus de handschoen op om onze
ambities waar te maken. Het doel is om SAMEN van Hoogstraten
een betere plaats te maken, een stad om trots op te zijn.

Arnold Wittenberg
Je trotse schepen van toerisme,
cultuur en sport
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MEERJARENPLAN

Hoogstraten investeert
meer dan 50 miljoen euro
en legt de nadruk op

duurzaamheid

Het Hoogstraatse stadsbestuur gaat de komende jaren
minstens 50 miljoen euro investeren in een waaier van
diverse acties en projecten, onder meer in zorg-, cultuuren vrijetijdsinfrastructuur. De gemeenteraad keurde op
16 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 en de
bijhorende budgetten goed. Het meerjarenplan zet in
op vijf grote strategische doelstellingen. De duurzame
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s)
vormden daarvoor de inspiratie.
Voor de investeringen gaat de stad op een weldoordachte
en verantwoorde manier 16,5 miljoen euro lenen. Bij alle
investeringen die wij zullen doen, houden we rekening met de
wensen van onze inwoners en worden ze ook geconsulteerd.
Onze burgers mogen van hun lokaal bestuur meer verwachten
dan een regelmatig onderhoud van de wegen, stoepen en
groen. We begrijpen dat je in je eigen stad terecht wil voor
werk, zorg en ontspanning. Het stadsbestuur wenst dat
onze inwoners de weinige vrije tijd die ze hebben kunnen
spenderen in Hoogstraten om naar een activiteit van hun
vereniging te gaan of een topactiviteit te beleven in een goed
uitgerust cultuurcentrum.

1. Hoogstraten is een
duurzame stad waar
het goed is om te
wonen
We scheppen een kader voor verdere
stadsontwikkeling om het ruimtelijke
rendement en de ruimtelijke kwaliteit
te verhogen. Daarvoor ontwikkelen
we een beleidsplan ruimte. De opstart
hiervan wordt in het voorjaar van
2020 verwacht. Bij stadsontwikkeling
houden we altijd rekening met de
duurzaamheid van woningen: we
bewaken de kwaliteit en betaalbaarheid
van huurwoningen door het invoeren
van een conformiteitsattest, we
stimuleren aantrekkelijke woonvormen
op maat van jong en oud en
ondersteunen eigenaars en huurders
om het energiepeil van hun woning te
verbeteren.
We maken het mogelijk dat we ons in
Hoogstraten kunnen verplaatsen op
een duurzame en veilige manier. We
verhogen de verkeersleefbaarheid en
geven meer plaats aan wandelaars
en fietsers. We blijven in dat kader
inzetten op het project School-Straten,
waarbij de schoolomgevingen van alle
basisscholen onder de loep worden
genomen (90.000 euro). In eerste
instantie gaan we in Minderhout over
tot een effectieve herinrichting van
de Schoolstraat (370.000 euro). We
zorgen ervoor dat er rolstoelvriendelijke
wandelpaden in alle deeldorpen zijn
(75.000 euro). Daarnaast wordt een
nieuw fietspad aangelegd tussen De
Mosten en Meersel-Heieinde (1.353.000
euro).
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Bovendien willen we aandacht
schenken aan projecten rond
vergroening en ontharding, zoals
de inzet op gebied van trage
wegen (90.000 euro) en de groene
omgeving en brug aan de Laermolen
(200.000 euro). Een blikvanger gaat
de ontwikkeling in het centrum van
Hoogstraten zijn. Ter hoogte van de
Gravin Elisabethlaan, grenzend aan de
Vrijheid, wil het bestuur een plein en
een ondergrondse parking ontwikkelen.
Hiervoor is 2,5 miljoen euro begroot.
Hoogstraten heeft een rijk aanbod
aan erfgoed; er is dan ook aardig wat
budget voorzien in het meerjarenplan
om hier zorg voor te dragen. Het
grootste investeringsdossier blijft
de voortzetting van de restauratie
van de Sint-Katharinakerk. De
totaalrestauratie van de kerk zal
8.260.645 euro kosten. Gelukkig
kan het bestuur hier steunen op een
meerjarige subsidieovereenkomst met
het agentschap Onroerend Erfgoed
van Vlaanderen en de kerkfabriek
van Sint-Katharina. De restauratie
van de eerste fase van het schip van
de Sint-Katharinakerk is aanbesteed
en kan binnenkort starten. Ook de
werken aan het Raadhuis in Meerle
starten begin 2020 (1.250.450 euro),
waarin een gecombineerd aanbod
van dienstencentrum, bibliotheek en
Gemeenschapscentrum zal worden
gevestigd.

2. Iedereen krijgt kansen om zich te ontwikkelen,
ontplooien en ontspannen
De stad ondersteunt inwoners in armoede en neemt initiatieven om de
zelfredzaamheid te verhogen en om gezinnen in armoede te steunen. We
organiseren brede gezinsondersteuning en verhogen de leefbaarheid en sociale
cohesie van kwetsbare buurten. De stad neemt bovendien de regierol op in de
bestrijding van kinderarmoede. Dit doen we samen met verschillende partners.
We promoten proactief een gezonde levensstijl en ondersteunen initiatieven rond
zowel fysieke als geestelijke gezondheid, met daarbij oog voor alle leeftijden. We
regisseren bovendien een volwaardig zorgbeleid voor iedereen.
In Meer wordt de parochiezaal tot een erkend dienstencentrum uitgebouwd
(1.349.119 euro). Dit zal een gelijkaardig aanbod hebben als het Raadhuis in
Meerle. Zo brengen we het zorg- en dienstenaanbod zo dicht mogelijk tot bij de
mensen. Bovendien starten we binnenkort met de bouw van ’t Gastenhuys; op
de plaats waar nu het oude rusthuis Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën staat
(11.135.339 euro). We geven hier plaats aan broodnodige zorginstellingen als een
nierdialysecentrum, zeven zorgverlenende diensten en 35 assistentiewoningen.
We investeren 251.000 euro extra in kwalitatieve kinderopvang, waarbij we
aandacht hebben voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en de brede school.
We spelen in op de noden van de gezinnen met de ontwikkeling van een
informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang
(“loket kinderopvang”). We zorgen ervoor dat de schoolspeelplaatsen
bewegingsvriendelijker, speelser en groener zijn en ook gedeeld worden met
verenigingen (150.000 euro).
De stad voorziet in nieuwe vrijetijdsinfrastructuur om onze verenigingen te
ondersteunen en in te zetten op verbinding en emancipatie van mensen. In dat
kader realiseren wij een site op de Wereldakker waar plaats is voor verschillende
sportdisciplines (3.000.000 euro). Er wordt een cultuurhuis opgericht, dat een
centrum zal zijn voor onze talrijke culturele verenigingen, en waarin we bovendien
ook een eigen programmatieaanbod zullen brengen. Zo kunnen de inwoners
van Hoogstraten in eigen stad genieten van topvoorstellingen en artiesten
van een hoog niveau, bovenop het rijke cultuuraanbod in alle deelgemeenten.
Afhankelijk van welke diensten en faciliteiten hierin zullen worden ondergebracht,
lopen de ramingen tussen de negen en twaalf miljoen euro. Op Den Dijk worden
jeugdlokalen gerealiseerd (1.350.000 euro).
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3. Hoogstraten is
een biodiverse en
veerkrachtige stad

4. Hoogstraten creëert en ondersteunt duurzame
welvaartsgroei door tewerkstelling en
infrastructuur

Ook Hoogstraten wil als lokaal
bestuur haar steentje bijdragen aan
het borgen van onze planeet en legt
enkele duidelijke klimaataccenten in
haar meerjarenplan. De stad verzekert
een duurzaam en integraal water- en
bodembeheer. Door een investering
van 4.000.000 euro bewaken en
verbeteren we de kwantiteit en kwaliteit
van het oppervlakte- en grondwater
en de bodem, onder andere door
verschillende rioleringswerken uit te
voeren.

Als goede huisvader wil de stad
het voorbeeld geven op gebied van
duurzaamheid en klimaat en daarom
zullen we inzetten op de verduurzaming
van het eigen patrimonium. Samen
met Fluvius gaan we het engagement
aan om de openbare verlichting naar
LED om te schakelen (1.200.000
euro). We maken ook een masterplan
op om onze eigen gebouwen en de
gemeentescholen energie-efficiënter te
maken (180.500 euro).

We nemen actie om de
klimaatverandering en haar impact
te bestrijden. We nemen als actieve
partner deel aan het streekpact Kempen
2030 on ondertekenden opnieuw
het burgemeestersconvenant. Eerst
gaan we een nieuw klimaatactieplan
opmaken. We gaan nog steeds
inzetten op concrete acties, liefst in
samenwerking met andere gemeenten
binnen Kempen 2030 of partners in
Hoogstraten. Maar we gaan vooral
klimaat en energie als belangrijk doel
integreren in die beleidsthema’s waar
we het verschil kunnen maken, zoals
stadsplanning en mobiliteit.
Er zal een duidelijke focus liggen
op projecten rond vergroening
en ontharding. We zetten in op
een duurzaam groenbeheer en
meer biodiversiteit en stimuleren
biodiverse tuinen. Dierenwelzijn
draagt het stadsbestuur ook hoog
in het vaandel. We starten (huis)
diervriendelijke initiatieven op in
de verstedelijke omgeving. Een
eerste hondenlosloopweide in de
Tinnenpotstraat is een feit; als de
evaluatie straks positief is,
komt er nog een bij op de Wereldakker.

We voorzien ruimte voor lokale
economie, land- en tuinbouw
en industrie en waken over de
duurzame invulling (93.448
euro). We verhogen de veiligheid,
netheid en aantrekkingskracht van
bedrijventerreinen.

Als stad kunnen we een brugfunctie
vervullen tussen de werkzoekende
en de werkplek door een jobbeurs
te organiseren en initiatieven als
OpenBedrijvendag te stimuleren. De
stad zet actief in op de activering van
werkzoekenden met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt.
We ondersteunen de Hoogstraatse
ondernemers en geven impulsen van
duurzaam ondernemen. Het project
OogstStraten wordt verdergezet. We
versterken de lokale ondernemers
door middel van de uitbouw van
een ondernemersloket; zo worden
vergunningen beter opgevolgd en
worden er acties gevoerd inzake
leegstand.

5. Hoogstraten is een open, doeltreffende en
verantwoordelijke organisatie

Stad Hoogstraten werkt professioneel en klantgericht. Daarbij is het – onder meer
– belangrijk om de eigen werking verder te optimaliseren; onder meer door een
efficiënte ICT-architectuur uit te werken voor de groep Hoogstraten (zowel stad als
OCMW als de scholen – ter waarde van 1.700.000 euro).
Om de transparantie van de stad en de samenwerking met de burgers te verhogen,
zullen wij meerdere projecten participatief uitwerken door middel van verschillende
participatievormen (co-creatie, digitaal stadsplein,..). Zo maken we van onze
burgers trotse mede-eigenaars van een project.
De stad blijft inzetten op welzijn en veiligheid van haar inwoners, samen met
verschillende partners (lokale politie Noorderkempen, Hulpverleningszone
Taxandria, EVapp en talrijke vrijwilligers). De stad zal samen met HVZ Taxandria
een nieuwe brandweerkazerne in Hoogstraten neerzetten, zodat we alle
Hoogstratenaren een optimale en gelijkwaardige bescherming garanderen.
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NIEUW! Het dorpsraadcafé

Het schepencollege
komt op bezoek
in jouw dorp
Naar jaarlijkse gewoonte komt het stadsbestuur in de
maanden februari, maart en april naar jou toe. Dan vindt
immers een openbare vergadering van de dorpsraad plaats.
Vanaf dit jaar hanteren we daarvoor een nieuwe formule:
het DORPSRAADCAFÉ.
Heb je ideeën hoe onze stad beter
kan werken? Ben je benieuwd naar
de laatste stand van zaken inzake
de prioriteiten die de dorpsraden
en het stadsbestuur samen hebben
afgesproken? Of wil je gewoon je
burgemeester en schepenen eens
persoonlijk ontmoeten? Dan ben je
hartelijk welkom op de dorpsraadcafés
die elke dorpsraad organiseert.

Uiteraard kunnen burgers ook nog
altijd individuele vragen stellen aan
het stadsbestuur. Zij kunnen dit doen
via een meldingsformulier dat op de
tafels van het dorpsraadcafé zal liggen.
Dit kan trouwens ook het ganse jaar
door op de meldingspagina van de
onze website: www.hoogstraten.be/
meldingen. Je krijgt dan een persoonlijk
antwoord via e-mail.

In samenspraak met de dorpsraden
geven we de openbare dorpsraden
vanaf dit jaar een opfrisbeurt. Tijdens
het dorpsraadcafé gaan we in op een
vijftal thema’s die betrekking hebben
op jouw leefgemeenschap. Er komen
dus minder onderwerpen aan bod
dan tijdens de openbare dorpsraden
van de vorige jaren, die dikwijls een
saaie vraag- en antwoordsessie waren
met tientallen vragen. We gaan voor
een meer positieve aanpak, een
diepgaand gesprek tussen dorpsraad
en het schepencollege over hoe we
gezamenlijk een bepaalde problematiek
kunnen aanpakken. Na afloop blijven de
schepenen graag nog een tijdje hangen
om samen met de bezoekers ‘aan den
toog’ een praatje te slaan.

Uitnodiging

Dorpsraadcafé Meerle

Beste Meerlenaar,
Op woensdag 5 februari om 19.30 uur
ben je van harte uitgenodigd op de
openbare dorpsraad van Meerle in
Parochiezaal Ons Thuis. Deze heeft
voor de eerste keer de vorm van
een DORPSRAADCAFÉ, een nieuwe
formule waarmee we hopen jou een
boeiende en ook gezellige avond
vol interessante informatie voor te
schotelen.
Agenda:
1. Welkom door de voorzitter en de
burgemeester
2. Rond-de-tafel-gesprek met volgende
onderwerpen
• Tuinbouw in ons dorp: nieuwe
ontwikkelingen
• Meerle Ons Dorp: realisaties en
planning
• Muzikaal Mjeels talent: interview +
solo
• Veiligheid in het dorpscentrum +
voorstelling nieuwe wijkagent
3. ‘In de zetel’-gesprekken
• Een vereniging stelt zich voor
• Gesprek met een lokale sportman/
vrouw
4. Bevraging: wat moeten de
prioriteiten zijn van de dorpsraad in
2020?
Achteraf bij het ‘natafelen’ krijg je de
kans om de schepenen nog aan te
spreken.

De spits wordt afgebeten in Meerle op 5
februari 2020 in parochiecentrum ‘Ons
Thuis’. De agenda van dit dorpsraadcafé
vind je onderaan dit artikel. De
data en de agenda’s van de andere
dorpsraadcafés maken we in ons
volgend nummer bekend.
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BELASTINGEN

Wijzigingen
in tarieven en retributies
Vanaf 1 januari 2020 zijn een aantal tarieven van de lokale
belastingen en retributies veranderd. Wil je alles weten
over onze belasting- en retributiereglementen? Raadpleeg
dan onze website www.hoogstraten.be. Welke tarieven
veranderingen hebben ondergaan, vind je hieronder:
Belasting parkeren
Vergeet je vanaf 1 januari je
parkeerschijf te leggen of overschrijd
je de maximale parkeerduur van twee
uren, dan riskeer je om een belasting
te betalen van €25. In het verleden
betaalde je dan een belasting van
€15. Wil je langer parkeren, dan kan
je altijd naar een GRATIS parking voor
langparkeren in de buurt.

Belasting privéclubs
Het belastingreglement voor privéclubs
werd afgeschaft. Dit reglement verliep
eind 2019. Stad Hoogstraten is bezig
met een nieuw reglement op te stellen
waarin we exact vastleggen waar wat
is toegelaten of net niet. In elk geval
zullen privéclubs niet toegelaten zijn in
de dorpskernen.

beneden. Voortaan betaal je €0,50
euro per begonnen week dat je te laat
bent in plaats van €1,50. We hanteren
dus voortaan hetzelfde tarief voor alle
materialen. Het maximumbedrag van
de boete per materiaal is verlaagd naar
€6,50.

Retributie standplaatsen
ambulante handel op het
openbaar domein buiten
markt- en kermisdagen

Conformiteitsattest
Ook heeft stad Hoogstraten een
nieuwe retributie ingevoerd
voor het afleveren van
conformiteitsattesten. Het attest
is geen verhuurvergunning en is in
Hoogstraten nog niet verplicht bij
het verhuren van een woning. Maar
met het conformiteitsattest kan je
aan potentiële huurders aantonen
dat je woning niet ongeschikt of
onbewoonbaar is en voldoet aan
de kwaliteitsnormen. Op het attest
wordt ook het maximum aantal
toegelaten bewoners vermeld.

Praktisch
• financien@hoogstraten.be
03 340 19 72

Baat je een hamburger-, vis-, kippen- of
andere kraam uit, dan betaal je vanaf
1 januari €2,50 per m² per dag voor je
standplaats op het openbaar domein.
Heb je een vaste kraam, dan betaal je
vanaf 1 januari €1 per m² per dag.

Belasting inname openbaar
domein voor het plaatsen van
bouwmaterialen, stellingen,
uitstallingen en andere
voorwerpen
Plaats je een container, een stelling,
kraan,… op het openbaar domein voor
je deur, dan betaal je een belasting op
deze inname. In het verleden werd een
vrijstelling gegeven voor inname van
minder dan 1 werkdag. In het nieuwe
reglement wordt er een vrijstelling
gegeven voor inname van minder dan 3
werkdagen.

Retributie bibliotheek
De boetetarieven voor de dvd's, cd's en
games zijn aangepast. In tegenstelling
tot wat je zou denken, werden deze
niet verhoogd, maar gaan ze naar
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Retributie standplaats kermiskramen
Stad Hoogstraten wil de kermissen extra zuurstof geven, daarom moeten
kermisuitbaters vanaf 1 januari geen staangeld meer betalen. De kosten voor
het verbruik van elektriciteit worden wel aangerekend.

GEZONDHEID

Stoppen
met
roken
Hoe doe je dat?

Misschien is stoppen met roken
één van jouw goede voornemens
dit jaar. Maar stoppen met roken
is moeilijk. Doe het niet alleen,
maar zoek hulp. Bijvoorbeeld bij
een tabakoloog. Zo'n tabakoloog
is een echte rookstopspecialist.
Hij begeleidt je, geeft je handige
tips om te stoppen met roken
en gaat na wat roken voor je
betekent. Met de hulp van een
tabakoloog vergroot je de kans
om voor altijd te stoppen met
roken!

Leer een mensenleven redden
Hoogstraten heeft begin dit jaar de samenwerking met Rode Kruis Hoogstraten
verlengd om de titel ‘Hartveilige gemeente’ te bekomen. Deze samenwerking
heeft tot doel de overlevingskansen van slachtoffers van hartfalen te verhogen. Dit
willen we bereiken door zoveel mogelijk mensen op te leiden in reanimatie met het
gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED-toestellen).
Ook jij kan hieraan meewerken door te leren reanimeren en defibrilleren. Deze
opleiding duurt één avond. Hoe meer mensen dit kunnen, hoe sneller noodhulp
kan worden geboden. Na deze opleiding kan je je ook opgeven als EVapp-vrijwilliger. EVapp is een applicatie die bij een noodgeval zoals een hartaanval
vrijwilligers in de omgeving mobiliseert. Dit om zo snel mogelijk met reanimatie te
starten, en zo de tijd tot de aankomst van de hulpdiensten te overbruggen. Via de
tussenkomst van vrijwilligers kan dus een mensenleven gered worden.

Dit voorjaar zijn er opleidingen gepland op:
• Dinsdag 18 februari van 18.45 tot 22.30 uur
• Donderdag 12 maart van 18.45 tot 22.30 uur
• Woensdag 29 april van 18.45 tot 22.30 uur
Ook in het najaar worden er nog opleidingen aangeboden.

Er zijn verschillende effectieve
manieren om te stoppen met
roken:
• Met telefonische begeleiding
door een persoonlijke coach,
• Met hulp van de Tabakstop-app,
• Via persoonlijk contact met een
tabakoloog of in groep.
• En voor jongeren is er
SmartStop, een mix van de
beste hulpmiddelen.
Op Tabakstop.be vind je meer
informatie over de verschillende
manieren om te stoppen met
roken. Je kan hen ook gratis
bellen op werkdagen van 15.00
tot 19.00 uur op het nummer
0800 111 00.

Op zaterdag 9 mei van 9.00 tot 12.00 uur is er een oefenmoment voorzien voor
iedereen die de voorbije jaren de opleiding volgde, en met behulp van een
oefenpop haar of zijn kennis nog eens wil opfrissen.

Praktisch:
• Het aantal plaatsen is beperkt, we vragen je vooraf in te schrijven. Dat kan
via 03 340 19 11 of onthaal@hoogstraten.be
• Waar? Rode Kruis Lokaal, Slommershof 18, 2320 Hoogstraten
• Deelname is gratis.
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TOERISME

Winterse
bierwandelingen
Ons Hoogstraatse concept van de winterse bierwandeling – in
samenwerking met biersommelier An Martens van ‘3 in de klok’
– is uitgebreid naar Hoogstraten, Merksplas en Baarle
Nassau-Hertog. Speciaal voor de gelegenheid werden er drie
proefglazen gemaakt, die je per wandeling kan verzamelen.
Drie unieke wandelingen, drie unieke glazen, negen
verschillende bieren met bijhorende foodpairingtips. Absoluut
de moeite om eens te proberen!

Nieuwe
Hoogstraatse postzegel
In samenwerking met bpost maakte Toerisme Hoogstraten een
reeks exclusieve Hoogstraatse postzegels. Er werd gekozen om
onze prachtige natuurgebieden in de kijker te zetten. De foto’s
zijn van Wim Verschraegen en Marjan Van Dongen. Deze unieke
reeks natuurschoon is - in beperkte oplage - te verkrijgen bij
Toerisme Hoogstraten. Snel zijn is dus de boodschap!

Er zijn drie winterse bierwandelingen uitgezet op het
wandelknooppuntennetwerk: één op grondgebied Merksplas,
één in Hoogstraten en één in Baarle-Nassau-Hertog. De
Hoogstraatse bierwandeling vertrekt aan Treehouse Bar De
Mosten. Je proeft er het bier ‘Strandgaper’ en nacho’s met dip
of ‘Hop Ruiter’ met Treehouse sharing plate. Dan gaat het naar
Taverne De Zevenster in Meersel-Dreef voor een schuimende
‘Drevenier’.
De Winterse Bierwandelingen lopen tot en met 26 april 2020,
enkel op vrijdag, zaterdag en zondag. Vertrekken kan tussen
10.30 en 12.30 uur. Reserveren moet minstens twee dagen op
voorhand én voor 15 uur bij Toerisme Hoogstraten of Toerisme
Baarle. Deelnemen kost 32 euro.

TIP
Nieuwe
Activiteitenkalender
Elk jaar bundelen Hoogstraten, Merksplas en Baarle
Nassau-Hertog hun evenementen en activiteiten in een
gezamenlijke activiteitenkalender. Dit handige bewaarboekje in
pocketformaat geeft je een overzicht van een reeks bruisende
en hartverwarmende activiteiten. Het eerste deel - voorjaar
2020 - ligt opnieuw in onze rekken. En naar goede gewoonte is
deze activiteitenkalender helemaal gratis.

Praktisch:
• Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be
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An Martens van
“Niets gaat beter samen dan bier en kaas”, lacht
is een fabeltje.
3 in de Klok. “De lekkere combinatie kaas en wijn
je tong. Drink je
Wanneer je kaas eet, komt er een vetlaagje op
Met als gevolg dat je
dan een slok wijn, dan blijft dat laagje zitten.
smaak meer hebt.
eigenlijk na twee of drie kazen geen verfijnde
bier neemt, dan
Wanneer je een stuk kaas eet en daarna een slok
Dat wil zeggen dat
zorgt de CO² ervoor dat het vetlaagje verdwijnt.
cte smaakbeleving
je zelfs na vier of vijf kazen nog altijd een perfe
de boodschap.”
hebt. Dus: vergeet kaas en wijn, kaas en bier is

BIB

Poëzieweek van 30
januari tot 5 februari
Op zoek naar een
leuk kinderboek?
Recent onderzoek wijst uit dat de leesvaardigheid in
ons land stilletjesaan achteruit gaat. De beste remedie
is om kinderen uit eigen beweging aan het lezen te
krijgen. Voorwaarde is dat je zoon of dochter een boek
krijgt dat hij of zij leuk vindt. Maar hoe doe je dat?
Sinds kort biedt BiB Hoogstraten daarvoor het ideale
hulpmiddel: Bieblo. Dit online hulpmiddel schotelt je
kind enkele heel eenvoudige vragen voor. Op basis
daarvan geeft hij acht leestips. Door op de cover te
klikken kan je kind de korte inhoud lezen en zien of
het een leuk boek is. Als dat niet zo is, vraag je heel
eenvoudig acht andere leestips. Voordelen van Bieblo
zijn ook dat er per uitleenpost een andere versie
bestaat en dat hij enkel aanwezige titels aanraadt.
Dus je gaat nooit op zoek naar uitgeleende boeken.
Bieblo vind je op:
https://hoogstraten.bibliotheek.be/bieblo. Probeer
het eens uit en ontdek welke kinderboeken je in de
BiB kan lezen en lenen.

Heb jij je
lerarenkaart al?

Op donderdag 30 januari is het Gedichtendag: verras
collega’s, familie of vrienden met een gedicht. En zet er op je
sociale media #Gedichtendag bij.
In de BiB kan je hiervoor heel wat inspiratie opdoen. In
de catalogus vind je een lijst met heel wat recente poëzie.
Klik op een cover in de boekencarrousel om meer over de
dichtbundel te weten te komen. Je ziet ook onmiddellijk of het
boek aanwezig is. Of doorblader de dichtbundels die je op de
thematafel in de hoofdbib vindt.
Nog een extra reden voor een bezoek zijn de originele
gedichtenkaartjes die je op Gedichtendag in de BiB kan
krijgen. Geert De Kockere en vier andere dichters hebben
poëtische ansichtkaartjes gemaakt. Ook een echte aanrader
is het spelletje poëziepingpong dat David Troch en Sylvie
Marie op Gedichtendag brengen. Ze rijgen gedichten aan
elkaar op basis van een overeenkomstig onderwerp, een
woord dat in beide gedichten voorkomt of een heel ander
verband. Zo ontstaat een verhaal dat alle kanten opspringt.
De lezing is gericht op scholieren van het 5de en 6de jaar
secundair onderwijs, maar iedereen is van harte welkom.

Praktisch:
• Poëziepingpong met Sylvie Marie en David Troch donderdag 30 januari om 10.30 en 13.00 uur in BiB
Hoogstraten - 3 euro - vooraf inschrijven verplicht aan
de bibbalie of op www.hoogstraten.be/vormingbib (met
ondersteuning van Literatuur Vlaanderen)

Met een lerarenkaart krijg je als leerkracht gratis
toegang of korting in tal van Belgische musea,
natuurcentra, kinder- en jeugdtheaters, erfgoedsites
en wetenschappelijke instellingen. Je kan ook korting
krijgen in bepaalde boekhandels en computerwinkels
en op abonnementen van kranten en tijdschriften. Op
www.klasse.be/lerarenkaart staat de volledige lijst
met voordelen.
Heb je als leerkracht een abonnement op het
tijdschrift Klasse, dan ontvang je de lerarenkaart
thuis. Leerkrachten die in Hoogstraten wonen ongeacht de school waar ze lesgeven - kunnen hun
lerarenkaart van 2020 in de hoofdbibliotheek afhalen
(Lindendreef).
Wie niet in Hoogstraten woont, ziet op de website van
Klasse waar zijn lerarenkaart te verkrijgen is.
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HOOGSTRATEN BOUWT

In deze rubriek brengen we op regelmatige basis
verslag uit over de belangrijke bouwprojecten die
in Hoogstraten gebeuren of staan te gebeuren.
In uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025
wordt er immers volop geïnvesteerd in nieuwe
infrastructuur voor zorg, jeugd, verenigingen en
vrije tijd.

MEER.
De bouw van de nieuwe woningen op de kloostersite is volop bezig.
Later in het voorjaar begint de renovatie van de oude parochiezaal.
Daar komt een lokaal dienstencentrum met bibliotheek.

Nieuwe gymhal komt eraan
Stad Hoogstraten en turnkring ’t Spagaatje steken vermoedelijk
midden volgend jaar (2021) de eerste spade in de grond voor de aanleg
van de nieuwe gymhal. Het dossier kent al een lange geschiedenis,
maar lijkt nu eindelijk in de finale fase te geraken.
De hal komt achter het Klein Seminarie in de omgeving van de
voetbalterreinen, het zwembad en de Finse piste. De stad wil de
werken zo snel mogelijk opstarten omdat de club in de zomer van 2018
een subsidie kreeg toegekend van zo’n 360.000 euro. Daarnaast kwam
er ook nog 150.000 euro van de provincie. De stad zou 700.000 euro
betalen en de club zelf zou het resterende bedrag ophoesten van de
geraamde kostprijs van 1,6 miljoen euro.

Eén stap dichter bij een groot sportpark
In de gymzaal komen alle olympische toestellen voor dames- en
herenturnen, tumbling en trampolinespringen. In de polyvalente zaal
komt een spiegelwand met balletbarre. Daar zal ook kleutermateriaal
aanwezig zijn. De zaal zal vooral dienen voor dans, multimove, yoga en
seniorengym.
De stad is ook volop bezig met nog meer plannen om van de site
Wereldakker een heel grote sportsite te maken, maar wil daarover
voorlopig geen details kwijt.
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Ontmoeting staat
centraal in
nieuw Raadhuis
Het Raadhuis staat letterlijk in het centrum van de
Meerlese gemeenschap. Het is een uniek historisch
gebouw in neobarok en neorenaissancestijl, gebouwd
in 1910-1927. Het is het enige ‘raadhuis’ in België.
Verschillende verenigingen uit Meerle zetten de
afgelopen jaren stevig de schouders onder het behoud
van het gebouw. Sinds 13 januari 2020 staat het
gebouw in de steigers voor een volledige renovatie.
Het historische karakter van het gebouw en omgeving
zullen daarbij maximaal behouden blijven. Er zal een
glazen uitbouw worden voorzien die de capaciteit van
het gelijkvloers gevoelig uitbreidt en een uitnodigende
hand uitsteekt naar voorbijgangers. Er komt ook een
lift om bezoekers makkelijk naar de eerste en tweede
verdieping te brengen.
Waar gaat het Raadhuis voor dienen? Als de
werken zijn afgerond, beschikt Meerle straks over
een heerlijke ontmoetingsplek voor de lokale
gemeenschap. Verschillende stadsdiensten worden
samengebracht in het Raadhuis. Zo zal het lokaal
dienstencentrum (LDC) er een vestiging openen en zal
de uitleenpost van de bibliotheek er zijn intrek nemen.
Door de multifunctionele inrichting van de voormalige
raadzaal zal het ook mogelijk zijn om ’s avonds en in
de weekends het Raadhuis te huren voor socioculturele
activiteiten. Ook vergaderingen zullen mogelijk zijn.
Het Gemeenschapscentrum Hoogstraten zal deze
verhuringen voor zijn rekening nemen.
De opening van het vernieuwde Raadhuis wordt
voorzien voor januari 2021. De laatste ontwikkelingen
van het Raadhuis zijn te volgen op:
www.hoogstraten.be/raadhuis.

Sint-Katharinakerk weer in de steigers
De toren van de Sint-Katharinakerk staat ondertussen alweer een paar
maanden in vol ornaat te blinken. De gerestaureerde beiaardklokken
galmen helder en luid over de Vrijheid en ver daar voorbij. Als
Hoogstratenaars zijn we allemaal weer net iets fierder op onze
prachtige toren. De hoogste tijd dus voor een vervolg! Vanaf half
maart 2020 zal het schip van de kerk onder handen genomen worden.
In vijf verschillende fasen zullen zowel de buiten- als binnenkant
van het kerkschip grondig worden gerenoveerd. De buitenkant zal
in drie fasen worden uitgevoerd en begint aan de noordzijde (kant
gemeentehuis), vervolgens de zuidzijde (kant Kruidvat) en tot slot de
koorzijde (kant Dokter Versmissenstraat). Nadien volgen nog twee
interieurfasen.
De aannemers zullen stenen reinigen, baksteen en natuursteen
vervangen waar nodig, voegen herstellen en stukjes terugmetsen.
Ook zullen alle dakgoten nagekeken en hersteld worden, de
dakbedekking vervangen worden en de glasramen verwijderd en
gerestaureerd worden.
Tijdens de interieurfase zullen verschillende kunstschatten
gerestaureerd en behandeld worden zodat ze er opnieuw vele
eeuwen tegen kunnen. Ook zal de klimaatregeling van de kerk worden
vernieuwd. We verhogen het comfort van de bezoekers door de
verlichting te verbeteren en het sanitair te moderniseren.
Kortom, opnieuw een hele klus. Grote delen van het schip zullen dus
telkens voor langere tijd achter de stellingen verdwijnen. De geschatte
uitvoeringstermijn is van februari 2020 tot een totale oplevering van
alle fasen in 2026. De stad investeert hier samen met de kerkfabriek
Sint-Katharina 3.715.000 euro in. De Vlaamse Overheid kende
6.351.407 euro subsidie toe voor deze renovatie.
De stadsdiensten zullen de komende jaren blijvend werken aan een
boeiende ontsluiting van de kerk en haar vele schatten. Zo nemen
we jullie mee in de vele interessante werken die zullen worden
uitgevoerd en de fascinerende geheimen van onze Lange Katrien.
Meer informatie volgt snel via de website en socialemediakanalen van
de stad.

Afbraak voormalig rusthuis
start op 24 februari
Op 24 februari 2020 zullen eindelijk de afbraakwerken beginnen aan het voormalige rusthuis ‘O.L.V. der
7 Weeën’ door Groep Van Roey. Wij waarschuwen ervoor dat de werken ongetwijfeld hinder met zich
zullen meebrengen, ook al zijn met de aannemer afspraken gemaakt om deze tot een minimum te
beperken.
De bewoners van campus Stede Akkers, het personeel van campus Stede Akkers, de buren en
omwonenden worden op infovergaderingen op 25 en 28 januari op de hoogte gebracht van de
bouwplannen, de timing van de werken en de maatregelen om de veiligheid en verkeersdoorstroming te
regelen. Daarna voorzien we een brede communicatie naar de alle Hoogstratenaren en de bezoekers van
de zorgcampus Stede Akkers.
Op de plaats van het oude rusthuis komt ’t Gastenhuys: een energievriendelijk zorgcomplex dat plaats
biedt aan zeven zorgverlenende diensten, een nierdialysecentrum en 35 assistentiewoningen. De stad
zal zo snel mogelijk bekendmaken wanneer de opbouw van ’t Gastenhuys aanvangt.
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MOBILITEIT

Wie staat er elke dag in weer en wind om kinderen te
helpen oversteken? Je kent ze wel: de gemachtigde
opzichters. Omdat we dit vrijwilligerswerk erg
waardevol vinden, zetten we hen dit jaar in de kijker.
De gemachtigde opzichters van Minderhout bijten
de spits af. Ze hebben enkele tips voor een veiligere
schoolomgeving. Lees je mee?

Actie
rookmelders is
groot succes
Verleen voorrang aan voetgangers
Een oversteekplaats voor voetgangers heeft dezelfde betekenis
als omgekeerde driehoek – beter gekend als haaientanden. Als
autobestuurder, maar ook als fietser of bromfietser moet je voorrang
verlenen aan overstekende voetgangers. Dat wordt vaak vergeten. Als
je als fietser of bromfietser een zebrapad nadert waar een voetganger
aan het oversteken is, schakel dan geen versnelling hoger, maar stop
en laat de persoon rustig oversteken. Je mag pas doorrijden als de
gemachtigde opzichter niet meer in het midden van de rijbaan staat en
ook het signaal gaf dat het verkeer terug op gang mag komen.

Wees zichtbaar
Voor je eigen veiligheid is het belangrijk om als fietser of voetganger
zoveel mogelijk op te vallen. Bij slecht weer of in het donker is een
donker geklede voetganger zelfs voor een oplettende automobilist zo
goed als onzichtbaar. Draag daarom kledij met reflecterende stroken
(bijvoorbeeld een fluovestje) en zet als fietser je fietsverlichting op,
ook als het schemert. Verlichting op je rugzak, helm of kledij is ook
toegelaten. Zorg dat je gezien wordt!

Wil jij ook je steentje bijdragen aan een veilige schoolomgeving
in Minderhout? Deze ploeg van gemachtigde opzichters kan nog
versterking gebruiken! Interesse? Neem dan contact op met de
ouderraad via heidi.van.otten@telenet.be.
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Op 1 januari 2020 werd in Vlaanderen de
rookmelder verplicht in alle woningen. Stad
Hoogstraten spant zich al twee jaar in om
haar burgers te motiveren rookmelders te
installeren. Deze rookmelders kan je op het
stadhuis aankopen. Sinds februari 2018
hebben we zo al meer dan 750 rookmelders
aan de man gebracht. Een mooi extraatje is
dat per verkochte rookmelder 2 euro wordt
afgestaan aan de Stichting Brandwonden,
zodat mensen met brandwonden de nodige
nazorg kunnen krijgen.
Stichting Brandwonden bracht in
samenwerking met de gemeenten en
de brandweer al meer dan 100.000
rookmelders in de Vlaamse huiskamers.
Denk eraan: elke verdieping van je woning
dient voorzien zijn van minstens één
rookmelder.

Praktisch
• Huisbezoeker wonen | 03 340 19 19

Signalisatie geplaatst voor vrachtwagenluwe zone

In de loop van 2020 zal in Hoogstraten een
vrachtwagenluwe zone worden geïnstalleerd. Binnen
deze zone geldt een tonnageverbod voor voertuigen
van meer dan 3,5 ton. Deze voertuigen moeten
rijden via de E19 en mogen niet door de dorpskernen
van Meerle, Meer en Minderhout passeren. Aan
de toegangen tot de vrachtwagenluwe zone wordt
de tonnagebeperking aangeduid aan de hand
van bord C21. In de voorbije weken werden deze
signalisatieborden geplaatst.
De tonnagebeperking zal niet gelden voor
vrachtwagens van Hoogstraatse bedrijven,
vrachtwagens van leveranciers aan Hoogstraatse
bedrijven of zware voertuigen van Hoogstraatse
burgers.
Het is immers niet onze bedoeling om Hoogstraatse
bedrijven en burgers overlast te bezorgen, maar
wel om onnodig doorgaand zwaar verkeer uit onze
woonkernen te houden.

De politie zal controle uitoefenen op de toepassing van
het tonnageverbod. In een eerste fase zal de politie
sensibiliserend optreden en chauffeurs waarschuwen
die het tonnageverbod negeren. Het is pas na grondige
evaluatie van deze testfase dat het tonnageverbod
effectief in werking zal treden en dat met sancties
zal worden opgetreden tegen overtreders. Er zal ruim
op voorhand worden aangekondigd via de stedelijke
communicatiemedia op welke datum zal worden
overgegaan tot sanctionering.
Hierboven kan je de tonnagebeperking raadplegen op
kaart.

Goe Bezig
Lotte Van Ginneken en Siem Roza van het zevende jaar Banketbakkerij &
Chocoladebewerking van VTI Spijker hebben goud behaald op de Gelato Junior
2019. Hun creatie van ijs met stoofperen, rode wijn, kruiden en gebrande
pecannoten werd door de jury op de horecabeurs te Gent als beste beoordeeld.
Lekker!

INFO’ZINE Hoogstraten 02/2020 | 15

OOGSTSTRATEN

OogstStraten

gaat verder in 2020
Er gebeurde, er gebeurt en er staat nog heel wat te gebeuren
binnen onze lokale voedselstrategie. Ben jij ook op één of
andere manier met voedsel bezig? Professioneel of ben je
gewoon een gepassioneerde hobbykok die houdt van lokaal
en duurzaam voedsel? Dan is OogstStraten absoluut jouw
ding. Kijk op www.oogststraten.be en blijf op de hoogte van
de bijeenkomsten en initiatieven.
Doe- en denkavonden
Onder ruime belangstelling, in een
prachtige locatie (Treehouse Bar De
Mosten) en met een lokaal hapje en
drankje, mocht de OogstStratenavond
op 12 december 2019 heel wat nieuwe
mensen verwelkomen. De groep
OogstStratensympathisanten wordt
stilaan groter. In het voorjaar van 2020
staat een nieuwe doe- en denkavond
gepland.

A FAIR
De Hoogstraatse
boerenbelevingsmarkt
om naar uit te kijken
De tuinbouwschool in de
Hemelrijksestraat wordt vanaf
het voorjaar van 2020 dé
ontmoetingsplek van Hoogstraten.
AfairLokal is een ‘pop-up’belevingsmarkt waar lokale landen tuinbouwers, ondernemers
en producenten hun kraakverse
producten aanbieden.
Elke vrijdag, tussen 15.00
en 19.00 uur, vind je een
verzameling kwalitatieve
producten in een sfeervolle
omgeving gecombineerd met
o.a. een lokale bar, kookateliers
en (kinder)workshops. Lokaal,
seizoensgebonden, duurzaam,
gezond en verpakkingsarm zijn de
sleutelwoorden van AFairLokal.

Herbruikbare groentenen fruitzakjes
Lang niet meer revolutionair,
maar wel bijzonder effectief: de
herbruikbare groenten- en fruitzakjes
van OogstStraten. Niet te koop, maar
exclusief te verkrijgen op evenementen
en gelegenheden van OogstStraten.

Oogsttuin stadhuis
De binnentuin aan het stadhuis werd door personeelsleden omgetoverd tot een
oogsttuin met eetbaar groen. Vanaf de zomer staan er rode bessen, blauwe bessen,
stekelbessen, braambessen en frambozen op het menu.
Tip: Iedereen kan in zijn tuin enkele bessenstruiken planten: het vraagt weinig
ruimte, tijd of energie, maar het levert een schat aan vers fruit op.
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BERICHTEN

Onderhoudswerken cafetaria lokaal
dienstencentrum Hoogstraten
Tijdens de krokusvakantie zal de cafetaria van het lokaal dienstencentrum op
campus Stede Akkers in Hoogstraten gesloten zijn wegens onderhoudswerken.
Het parket wordt opnieuw opgeschuurd.
De onderhoudswerken starten op maandag 24 februari. De cafetaria zal naar
verwachting een week gesloten blijven, maar dit kan korter of langer zijn in
functie van de voortgang van de werken. Tijdens de onderhoudswerken wordt
een tijdelijke koffiebar ingericht in de leslokalen van het dienstencentrum. Elke
dag van 13.00 uur tot 16.30 uur ben je daar – voor zover er plaats is – welkom.
Ook de wekelijks geplande activiteiten in de leslokalen blijven doorgaan, tenzij
anders vermeld in de centrumkrant. Het middagrestaurant is gesloten. Enkel
voor de abonnees wordt een maaltijd voorzien.

Praktisch:
• Voor vragen kan je tijdens de openingsuren terecht bij het onthaal van
Stede Akkers of de centrumleiding van het dienstencentrum.
• 03 340 16 30 | dienstencentrum@hoogstraten.be.

KORT
Wie wint de Cultuurprijs
2019?
Op 8 februari 2020 reikt de Cultuurraad
de cultuurprijzen uit. Naar jaarlijkse
gewoonte gaan we op zoek naar
laureaten binnen de categorieën ‘Nieuw
of vernieuwend initiatief’, ‘Evenement
van het jaar’ en ‘Uitzonderlijke culturele
verdienste.

Praktisch:
• GC Hoogstraten, A. de Lalaingstraat
3, Hoogstraten, 19.30 uur
• Meer info bij 03 340 19 57 of
cultuur@hoogstraten.be

Wie wordt
Sportlaureaat van 2019?
Op 15 februari 2020 ben je van harte
welkom op de uitverkiezing van de
Sportlaureaten van 2019. Titels worden
uitgereikt aan de sportman, sportvrouw,
sporttiener, sportploeg, sportvereniging of
sportverdienste van 2019.

Praktisch:
• GC Hoogstraten, A. de Lalaingstraat
3, Hoogstraten, 18.30 uur
• Meer info: Sportdienst | 03 340 19 11
sport@hoogstraten.be

Jongerenreis september 2020

Werk mee aan de toekomst

In 2020 is het zes jaar geleden dat Hoogstraten een stedenband aanging
met de West-Afrikaanse gemeente Za-Kpota. In september 2018 trokken
acht enthousiaste jongeren tussen 19 en 23 jaar, voor twee weken naar onze
zustergemeente in Benin. Wat een ervaring! Samen met de jongeren van
Za-Kpota verruimden zij hun blik op de wereld en werkten ze rond
kinderrechten. Een ervaring om nooit te vergeten.
Ben jij tussen en 18 en 30 jaar oud, wil jij net als deze jongeren stilstaan bij de
uitdagingen voor de toekomst en jouw steentje bijdragen aan een duurzamer
wereld ginds en hier? Stel je dan kandidaat. Stuur voor 1 maart 2020 een
motivatiebrief en CV naar de dienst mondiale samenwerking
Tijdens de veertiendaagse reis maken jullie kennis met de leefwereld van
jongeren in Benin en werken jullie samen aan een gemeenschappelijk project
rond klimaat en armoede. Je betaalt zelf je reis en je organiseert met je groep
activiteiten om het project te financieren. De stad ondersteunt jullie met een
toelage en staat in voor de begeleiding voor, tijdens en na de reis.

Tijd om af te ronden
Aan de kassa van de winkels worden de
prijzen voortaan afgerond. Dat verloopt
goed, maar we herinneren we er nog eens
aan dat:
• muntjes van 1 en 2 cent wettelijke
betaalmiddelen blijven en ALTIJD
aanvaard moeten worden.
• niet-cashbetalingen ook mogen worden
afgerond, maar wel op voorwaarde dat
de volgende tekst aan de kassa wordt
geafficheerd: “Het totaalbedrag wordt
altijd afgerond”
Er is een gratis communicatiekit ter
beschikking op:
http://bit.ly/kitcashrounded

Praktisch:
• Dienst mondiale samenwerking | hilt.rigouts@hoogstraten.be
03/3401954
INFO’ZINE Hoogstraten 02/2020 | 17

in HOOGSTRATEN
FEBRUARI 2020

Lessenreeks | Senior Fit
31 januari 2020 tot 3 april 2020
Wekelijks op vrijdag van 10.00 tot
11.00 uur
Gedurende 10 weken werken wij aan
je algemene fitheid en spierkracht.
De eerste les is op 31 januari, de
laatste les op 3 april. Gelieve in te
schrijven voor 27 januari via sport@
hoogstraten.be of bel ons op 03 340
19 51. Betalen doet u de eerste les.
Polyvalente zaal Sportoase
Katelijnestraat 31, Hoogstraten
Organisator: Gemeentelijke
ouderenraad
Prijs: € 20
Info: sport@hoogstraten.be

Expo | Clara Voortman & Lionel
Tot 22 maart 2020
Stedelijk Museum, Begijnhof 9, Ho.
De Gentse afkomst van Clara
Voortman en Lionel van den
Boogaerde hield hen niet tegen hun
hart te verliezen aan de Kempen.
Het Kempense landschap en hun
bevolking werden hun inspiratiebron.
Een artistieke ontmoeting tussen vier
generaties.
Organisator: Stadsbestuur
Hoogstraten
Info: museum@hoogstraten.be
03 340 19 80
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Leren programmeren voor kinderen
1 februari 2020 – vanaf 9.30 uur
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b,
Hoogstraten
Organisator: CoderDojo Hoogstraten
gratis
Inschrijven: www.facebook.com/
coderdojohoogstraten

Wandeling | Poëziewandeling
2 februari 2020 – van 13.30 tot 16.30
uur
De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be
www.natuurpunt.be

Concert | Het kortste eind
1 februari 2020
Rabboenizaal, A. de Lalaingstraat 3,
Hoogstraten
Organisator: Bestuur LKF2020
Concert | Jaarconcert Fanfare Meerle
1 februari 2020 – van 20.00 tot 22.00
uur
2 februari 2020 – van 14.30 tot 17.00 uur
Parochiezaal, Gemeenteplein 2, Meerle
Organisator: Fanfare St. Cecilia Meerle
Prijs: € 7.00
Info: fanfaremeerle@hotmail.com

Winterwandeling | Taal in het bos
1 februari 2020 – van 14.00 tot 16.30
uur
De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: mai.matthe@skynet.be
www.natuurpunt.be
Expo | Zelfgemaakte beren
Tot 3 februari 2020
LDC, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Organisator: LDC Hoogstraten
Info: dienstencentrum@hoogstraten.be
03 340 16 30
Veldtoertocht
2 februari 2020 – van 8.00 tot 10.30 uur
Klein Seminarie, Vrijheid 234
Organisator: Hoogstraatse
Wielertoeristen
Prijs: € 6.00
Info: info@hwt.be | www.hwt.be

Lezing | Achter de schermen
van een raketlancering
4 februari 2020 – van 20.00 tot 22.00
uur
BIB Hoogstraten, Lindendreef 1b
Stijn Ilsen neemt je mee naar de
ruimte. Met tal van filmpjes en foto's
legt hij uit wat satellieten doen,
waarom we ze nodig hebben en hoe
ze werken. Ook de werking van een
raket en wat er bij een raketlancering
allemaal komt kijken, stelt hij op een
begrijpelijke manier voor. Zijn verhaal
is met tal van anekdotes en veel
humor doorspekt.
Deze lezing wordt georganiseerd
met ondersteuning van Vormingplus
Kempen vzw.
Organisator: Bibliotheek Hoogstraten
Prijs: € 3.00
Info & tickets:
bibliotheek@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be/vormingbib

kijken &
luisteren

Uitstap naar De Kaasboerin (Postel)
5 februari 2020 – van 10.00 tot 19.00
uur
Vertrekplaats: Parochiezaal Wortel
Poeleinde 2, Wortel
Organisator: OKRA Wortel
Prijs: € 54.00
Info: www.dorpskalender.be
Mantelzorgcafé Den Erdbism | Correct
gebruik van medicatie
6 februari 2020 – van 14.00 tot 16.30
LDC Stede Akkers
Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info: onthaal.stedeakkers@
hoogstraten.be
03 340 16 00 | www.mantelzorghub.be

doen

Uitreiking Cultuurprijs 2019
8 februari 2020, 19.30 uur
GC Hoogstraten
Rabboenizaal, A. de Lalaingstraat 3,
Hoogstraten
De Cultuurraad nodigt je naar
jaarlijkse gewoonte uit op de
uitreiking van de cultuurprijzen.
Kom je mee ontdekken wie of wat
de prijs in de wacht sleept? Wie
volgt 'Hoogstraten in Groenten en
Bloemen' op als winnaar van de
Cultuurprijs?
Info: cultuur@hoogstraten.be

Zaklampenzoektocht
7 februari 2020 – start om 18.00 en
20.00 uur
Blauwbossen 7-9, Minderhout
Organisator: KWB Minderhout
Prijs: € 4,00
Info: 0468 359 833

Concert I Een zoen van toen
9 februari 2020 – om 10.00 uur
WZC Stede Akkers, Jaak Aartslaan 4,
Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Prijs: € 7,00
Info: www.gchoogstraten.be
Evaluatieconcert I Borderbrass
9 februari 2020 – van 13.00 tot 18.30
uur
Zaal Pax, Dr. Versmissenstraat 3,
Hoogstraten
Organisator: Brassband Borderbrass
vzw
Info: borderbrass@telenet.be
Lezing I Bedgeheimen kleine dieren
14 februari 2020 – van 20.00 tot 22.00
uur
De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: bc.deklapekster@natuurpunt.be
03 383 02 08 | www.natuurpunt.be

OKRA kaartprijskamp Meerle
6 februari 2020 – van 12.30 tot 23.59
uur
Parochiezaal Ons Thuis
Gemeenteplein 2, Meerle
Prijs: € 8.00
Organisator: OKRA Regio Kempen
Info: 03 315 73 47
Quiz Minderhout VV
7 februari 2020 – vanaf 20.00 uur
Kantine Minderhout vv
Heistraat 2 Minderhout
Organisator: Minderhout VV
Prijs: € 20.00
Info: lucherthogs@telenet.be

leren

Begeleide winterwandeling
9 februari 2020 – van 13.00 tot 16.30
uur
Vertrekpunt: Oxfam Wereldwinkel,
Vrijheid 100
Elke tweede zondag van de maand
neemt een gids je mee voor een
ontspannende wandeling. 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 open zetten.
Op zondag 9 februari krijg je een
kijkje achter de schermen van de
Wereldwinkel.
Organisator: Toerisme Hoogstraten
Info: toerisme@hoogstraten.be
03 340 19 55

Uitreiking Sportlaureaat 2019
15 februari 2020, 18.30 tot 20.30 uur
GC Hoogstraten
Rabboenizaal, A. de Lalaingstraat 3,
Hoogstraten
De Gemeentelijke Sportraad
huldigt de kampioenen van 2019.
De geselecteerde kandidaten
worden op de avond zelf aan het
publiek voorgesteld. Hierna wordt
bekendgemaakt wie de sportvrouw,
sportman, sporttiener, sportploeg,
sportverdienste en sportvereniging
2019 van de stad Hoogstraten wordt.
Schrijf je in vóór 10 februari via www.
hoogstraten.be/inschrijven.
Organisator: Stad Hoogstraten en
Sportraad Hoogstraten
Info: sport@hoogstraten.be
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Begeleide Koloniewandeling
16 februari 2020 – van 14.00 tot 16.30
uur
De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: gidsenwerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be
www.natuurpunt.be
Foto-excursie |
Loonse en Drunense Duinen
16 februari 2020 – van 8.00 tot 12.00
uur
Vertrekpunt: Kerkplein,
Gemeentestraat, Minderhout
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: fotowerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be
www.natuurpunt.be
Lezing I Gewrichten in de kijker
18 februari 2020 – van 13.30 tot 16.30
uur
Parochiezaal Pax, Dr. Versmissenstraat
3, Hoogstraten
Organisator: KVLV Hoogstraten
Prijs: € 6,00
Info: kvlvhoogstraten@hotmail.com
Workshop I Chocolade Proeven
20 februari 2020 – van 19.00 tot 22.00
uur
Begijnhof 40, Hoogstraten
Organisator: KVLV Hoogstraten
Prijs: € 12,00
Info: kvlvhoogstraten@hotmail.com
Workshop | Levensreddend handelen
bij baby’s
20 februari 2020 – 19.00 uur
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b,
Hoogstraten
Organisator: Delta Healthcare
Consulting
Prijs: € 36,90
Info: info@dhcc.eu | www.eventbrite.be
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Gezelschapsspelenavond
21 februari 2020 – van 20.00 tot 23.00
uur
De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be
www.natuurpunt.be

Hij neemt Rosie op sleeptouw door de
hele buurt. Met o.a. Ruth Beeckmans
(mama Rosie) en Titus de Voogdt
(papa Rosie).
Organisator: Stadsbestuur
Hoogstraten
Info: www.gchoogstraten.be

Paddenoverzet
23 februari 2020 – van 09.00 tot 12.00
uur
De Klapekster, Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: carlovanboxel@telenet.be
03 383 02 08 | www.natuurpunt.be
Kinderstage | ‘Overal carnaval’
24, 25, 26, 27 en 28 februari 2020 –
van 08.00 tot 17.00 uur
Stekelbees Meer, Terbeeksestraat 6a
Hou je van knutselen en creatief
bezig zijn? Tijdens de crea-stage
'Overal carnaval' toveren wij je om tot
een echte kunstenaar. We wisselen
creatieve activiteiten af met een
heleboel leuke sporten. We zorgen
ook voor opvang voor en na.
Organisator: Stadsbestuur Ho.
Info: hoogstraten.ticketgang.eu
Kleuterstage | ‘Gekke bekken trekken’
24, 25, 26, 27 en 28 februari 2020 –
van 08.00 tot 17.00 uur
Stekelbees Meer, Terbeeksestraat 6a
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info: hoogstraten.ticketgang.eu
Ciné Kids I Rosie & Moussa (7+)
26 februari 2020 – vanaf 14.00 uur
Auditorium IKO, Buizelstraat 11,
Hoogstraten
Rosie verhuist met haar moeder naar
een appartement aan de andere
kant van Brussel. Ze leert er een
heleboel mensen kennen: de gekke
meneer Tak, de excentrieke mevrouw
Hemelrijk en vooral Moussa, die in
het appartement boven haar woont.

Voorleesuurtje
26 februari 2020 – 14.00 – 16.00 uur
BiB Hoogstraten, Lindendreef 1b,
Hoogstraten
Organisator: BiB Hoogstraten,
voorleesvrijwilligers
gratis
Info: bibliotheek@hoogstraten.be
03 314 32 61
Muziek en dans met orkest Nostalgie
28 februari 2020 – van 13.30 tot 17.30
uur
Parochiezaal, Poeleinde 2, Wortel
Organisator: OKRA Wortel
Info: frans.roelen@skynet.be
0472 99 10 17
Rikken @ Den Dorpel
28 februari 2020 – van 19.00 tot 23.00
uur
JH Den Dorpel, Gemeenteplein 1/C,
Meerle
Organisator: Jeugdhuis Den Dorpel
Info: jeugdhuisdendorpel@gmail.com
Contactkoor Resonanz
29 februari – 10:00 tot 11:30 uur
LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4,
Hoogstraten
Organisator: Christ’l Baert
Info: 0472 53 99 40
baertc@skynet.be

Stad Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening.
Daarvoor doen wij ook een beroep op gemotiveerde en betrouwbare jobstudenten.

Jobstudenten campus Stede Akkers
Voor de maanden juli, augustus en september:

Zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten en kinesitherapeuten
U volgt de opleiding zorgkundige of verpleegkundige
• Ook voor het dagverzorgingscentrum zoeken we jobstudenten zorgkundige of verpleegkundige

Kinesitherapeuten of ergotherapeuten voor het paramedisch team
U volgt de opleiding kinesitherapie of ergotherapie

Voor het team schoonmaak en logistiek
Voor deze taken is geen specifieke opleiding vereist.
Algemene vereiste: 16 jaar zijn of worden in 2020.

Jobstudenten recreatiecentrum De Mosten
Voor het voorseizoen (mei en juni) en de maanden juli, augustus en september.

Redder
U bezit het diploma Hoger Redder en een bewijs dat u het voorbije jaar de verplichte bijscholing volgde

EHBO
Bij voorkeur studenten die een medische studierichting (verpleegkunde, geneeskunde) volgen of houder zijn
van een brevet, uitgereikt door het Vlaamse Rode Kruis.

Onderhoud
Voor deze taken is geen specifieke opleiding vereist.

Inkom (kassa)
Voor deze job moet u reeds minstens 1 jaar gewerkt hebben als jobstudent op De Mosten.
Algemene vereiste: 18 jaar zijn of worden in 2020.

Jobstudenten groendienst

Voor de maanden juli, augustus en september zoeken we jobstudenten
voor het onderhoud van parken en plantsoenen.
Algemene vereiste: 16 jaar zijn of worden in 2020.

Jobstudenten patrimoniumbeheer

Voor de maand juli of augustus of één dag per week in eerste semester
Patrimonium van de stad: inventariseren van technische installaties in gebouwen, inventariseren van de
afwerkingsmaterialen van lokalen en gebouwelementen, opmeten van lokalen en gebouwonderdelen,
digitaliseren van platte gronden en lokaalnummering, bestaande digitale documenten koppelen aan de
opgezette gebouwstructuur in de database.
U hebt kennis van autocad en beschikt over een rijbewijs B.
Interesse? Vul het formulier in dat u vindt op
www.hoogstraten.be/werkenalsjobstudent of mail naar jobstudent@hoogstraten.be.
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Terugblik
1. Vertegenwoordigers van de
Ahmadiyya-moslimgemeenschap
kwamen in november op bezoek
om te praten over verzoening
tussen de godsdiensten. Op 1
januari maakten zij straten van
Meer, Meerle, Minderhout en
Hoogstraten weer proper na het
vuurwerk van oudejaarsavond.
Een fijne daad van burgerzin.

2. Onze lokale politie controleerde
in het weekend van 12-13 januari
niet minder dan 2.482 bestuurders tijdens het “weekend zonder
alcohol achter het stuur”. Dat is
een record. De controles worden
in 2020 gewoon verdergezet.

1

2

3. Op 18 januari vond de eerste
werksessie plaats van de werkgroep die een visie ontwikkelt
voor de dorpskern van Wortel. De
stad werkt hiervoor samen met
Architectuurcentrum Ar-Tur, de
Wortelse dorpsraad en Wortelse
vrijwilligers.

3
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Waar in Hoogstraten
is deze foto genomen?
Stad Hoogstraten biedt zijn burgers een
kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening.
Daarvoor doen wij een beroep op gemotiveerde
en betrouwbare medewerkers. Momenteel is het
stadsbestuur op zoek naar een (m/v):

Stuur jouw antwoord tot 10 februari 2020 naar de
communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be of telefoneer je antwoord 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.

Stafmedewerker woonzorg
(niveau B4-B5)
Contract onbepaalde duur – 38/38

Functie
Je bouwt mee aan de goede werking en
organisatie van de afdeling woonzorg. Rode
draad is de dienstverlening aan de bewoners van
woonzorgcentrum Stede Akkers, het centrum
voor kortverblijf, het dagverzorgingscentrum,
de serviceflats & assistentiewoningen, de
bejaardenwoningen en homiva. Daarnaast ben je ook
verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg.

Profiel
Je beschikt over een diploma bachelor of gelijkgesteld
in een sociale-, welzijns- of gezondheidsrichting. Je
hebt minimum 3 jaar relevante beroepservaring.

Andere vacatures
Verpleegkundige woonzorgcentrum
Technisch beambte wegen
(vervangingscontract)

Domeinverantwoordelijke De Mosten
(halftijds - bepaalde duur)
Stel je kandidaat door je motivatiebrief, je cv en een
kopie van het vereiste diploma te mailen naar
jobs@hoogstraten.be.
Meer informatie op www.hoogstraten.be/vacatures.

Nieuwe
foto
Vorige fotowedstrijd
René Verschueren, wonend in de
Donkakker in Meer, heeft gezien
dat de foto van onze vorige fotowedstrijd (december-januari) is
genomen aan het restaurant Emperor’s Garden, Lodewijk De Konincklaan 296 in Hoogstraten. Hij
wint een cadeaubon van Toerisme
Hoogstraten. Proficiat.
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