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Wist je dat

Beste lezer,

In het begin van 2022 geloofden we nog dat we allemaal 
de teugels konden laten vieren. Ons leven werd immers 
niet langer gedomineerd door de coronapandemie.  We 
zijn dus weer volop van het leven gaan genieten. We gin-
gen weer op café, kwamen weer bij elkaar met familie en 
vrienden en gingen weer volop op vakantie. De bekende 
Hoogstraatse evenementen als de Heilig Bloedfeesten, de 
Antilliaanse Feesten en Hoogstraten in groenten & bloe-
men lokten weer tienduizenden mensen naar onze stad. 

In dit nummer presenteren wij je een jaarverslag van 
2022. Daarin is heel duidelijk te merken dat 2022 een 
jaar was waar wij volop nieuwe projecten lanceerden en 
realiseerden. We hebben nieuwe gebouwen in gebruik 
genomen, nieuwe diensten gelanceerd, nieuwe moge-
lijkheden gecreëerd. Ons uitgangspunt daarbij is steeds 
het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van 
onze burgers. 

In de volgende twee jaar van deze legislatuur gaan wij 
hier volop mee door. Maar de realiteit dwingt ons om 
met grote voorzichtigheid onze budgetten te beheren. De 
bomen groeien niet tot in de hemel. De hoge infl atie en de 
onvoorziene explosie van de energieprijzen hebben een 
zware impact op de stadsfi nanciën. Daarom is het stads-
bestuur verplicht geweest om in te grijpen. In het artikel 
hiernaast krijg je daar meer informatie over. 

Veel leesplezier!

Jouw stadsbestuur
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• De stad gaat minder geld uitge-
ven

• Alle voorziene budgetten werden 
onder een vergrootglas gelegd en 
bijna elke dienst zal besparen op 
de werkingskosten. Uitgezonderd 
de diensten en teams die zorgen 
voor kwetsbare inwoners.

• De branduren van de straatverlich-
ting en monumentenverlichting 
worden beperkt.

• Sommige geplande aankopen wor-
den geschrapt of uitgesteld. 

• Sommige projecten worden kri-
tisch bekeken en meer gespreid in 
de tijd. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
het fietspad tussen Hoogeind en 
Meersel-Dreef, de nieuwe parkeer-
mogelijkheden in het stadscentrum 
en de heraanleg van de Gelmel-
straat.

Zoals iedere andere gemeente ontsnapt ook Hoogstraten niet 

aan de huidige crisis. De stijgende prijzen voor gas, elektriciteit 

en licht wegen zwaar door en de inflatie zorgt ervoor dat de 

stad de komende jaren een hogere loonkost zal hebben dan in 

de begroting was voorzien. De komende jaren zal de stad dus 

elke euro twee keer om moeten draaien.

De gemeenteraad hee¢ eind december een ingrijpende aanpassing van het meer-
jarenplan  2020-2025 goedgekeurd. De essentie van de maatregelen is dat de 
investeringen overeind blijven, maar dat er fors wordt bespaard op de werking en 
dat er ook nieuwe inkomsten worden aangeboord. Dat alles is mogelijk zonder de 
belastingdruk op de burgers te verhogen en zonder dat er stadspersoneel moet 
worden ontslagen. 

• De stad boort nieuwe inkomsten 
aan

• Er komt een belasting van € 5.000 
per jaar op pylonen voor grote 
windturbines.  

• De stad he¢ ook een belasting op 
de bouw van nieuwe appartemen-
ten en meergezinswoningen. Het 
gaat om een eenmalig tarief van € 
2.500. 

• Sommige inschrijfgelden of in-
komtickets zullen voor sommige 
doelgroepen iets duurder worden.

Onze dienstverlening aan 
de burger blijft overeind

Op deze manier zorgt het stadsbe-
stuur ervoor dat de stadsrekening 
blij¢ kloppen en dat de volgende be-
stuursploeg eind 2024 kan aantreden 
met nog voldoende geld in de porte-
monnee. De dienstverlening aan onze 
inwoners blij¢ behouden. We blijven 
investeren in nieuwe klantvriendelijke 
systemen, onze openingsuren blijven 
dezelfde en onze diensten blijven even 
toegankelijk. 

Hoogstraten past 
meerjarenplan 2020-2025 aan.

We besparen op straatver-
lichting en zetten sterk in op 
duurzame ledlampen.

Stad Hoogstraten he¢ voortaan een
belasting op  pylonen voor windmolens.

Welke maatregelen worden genomen?
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Wil je graag weten welke premies er 
bestaan, maar is een individuele af-
spraak niet per sé nodig? Dan kan je in 
maart terecht tijdens de koffi  ekranten 
in onze lokale dienstencentra. Tijdens 
de infomomenten ontvang je informa-
tie over alle premies die er bestaan op 
vlak van wonen en woonkwaliteit. 

Bovendien kan je tijdens het infomo-
ment een Vtest laten uitvoeren om 
te kijken of een overstap naar een 
andere energieleverancier waardevol 
is. Breng in dit geval zeker je laatste 
eindafrekening mee. 

Wist je dat er heel wat veranderd is in het verbouwland-
schap? Daarom hebben Vlaanderen en Hoogstraten hun 
premie-aanbod aangepast. Hiernaast vind je een overzicht 
van de premies die je in onze stad kan aanvragen: 

De woonpremies
van Hoogstraten worden aangepast

• Aanpassingspremie voor ouderen en mensen met een 
zorgnood die niet beschikken over een attest van handicap. 
Deze premie bedraagt max 500 euro  en hee¢  een mini-
mum investeringsbedrag van 250 euro, excl. BTW. 

• Premie basis woonkwaliteit voor een woning die eigendom 
is of bewoond wordt door iemand met een sociaal tarief. 
De premie geldt voor:  
• Het conform maken van elektriciteit bij niet-conforme 

elektriciteit. 
•  Het vervangen van enkele beglazing door hoogrende-

mentsglas met een Ug waarde van max 1,00. 
• Het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie met een min 

Rd waarde van 4,5, als er nog geen isolatie aanwezig is.
 De premie woonkwaliteit bedraagt max 1.000 euro en is 

per categorie opgedeeld in een maximum investeringsbe-
drag. 

Wist je trouwens dat je recht hebt op een Vlaamse premie 
wanneer je dakisolatie of nieuwe beglazing laat plaatsen?  

De dienst wonen komt naar je toe!
Je kan de dienst wonen op volgende 
tijdstippen raadplegen: 
• Dinsdag 7 maart 2023 in LDC Raad-

huis Meerle | 10.00 tot 12.00 uur
• Donderdag 23 maart 2023 in LDC 

Klooster Meer | 10.00 tot 12.00 uur
• Maandag 27 maart 2023 in LDC 

Hoogstraten | 10.00 tot 12.00 uur
• Woensdag 29 maart 2023 in het 

OKRA-lokaal Minderhout | 10.00 tot 
12.00 uur

• Donderdag 30 maart 2023 in BiB 
Wortel | 10.00 tot 12.00 uur

• Vrijdag 31 maart 2023 in De Zeven-
ster Meersel-Dreef | 10.00 tot 12.00 
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Meer en meer woningen 
schakelen over op elektrici-
teit. Ons elektriciteitsnet kan 
die stijgende vraag best aan, 
als we samen een beetje 
anders met elektriciteit om-
gaan. Daarom zijn er voor-
taan nieuwe nettarieven. 

Vanaf 2023 hangen de 
nettarieven van je elektri-
citeitsfactuur af van:

• je stroomverbruik
• hoeveel stroom je tegelijk gebruikt

Je hebt er alle belang bij om niet te-
veel toestellen op elektriciteit tegelijk 
te laten draaien. Een deeltje van je 
factuur zal namelijk bestaan uit het 
capaciteitstarief. Dat tarief wordt be-
rekend op je piekverbruik. De bedoe-
ling is om je verbruik te spreiden en zo 
pieken te vermijden. 

Hoe werken 
de nieuwe tarieven? 

• Heb je een digitale meter? 
 Dan bepalen je maandpieken het 

capaciteitstarief. Je digitale meter 
meet constant je verbruik en bere-
kent het gemiddelde per kwartier = 
kwartiervermogen (in kW). 

Infosessies 
door 
Energiehuis 
Kempen
Steeds meer Kempenaren zijn 
op zoek naar manieren om 
energie te besparen. Dat leidt 
tot allerlei vragen. Hoe kan ik 
best mijn woning isoleren? Is 
een warmtepomp mogelijk in 
mijn huis? Welke premies kan ik 
krijgen? …
Deze en vele andere vragen wil-
len we graag beantwoorden in 
een reeks webinars die je gratis 
kan volgen via Energiehuis Kem-
pen en Kempens Woonplatform 
dit voorjaar. Hieronder vind je 
het volledige overzicht van alle 
sessies terug. Kies een webinar 
dat voor jou relevant is of bekijk 
ze allemaal. 

• 07/02/2023 – 19.30 uur: 
Premies in Vlaanderen/Mijn 
Verbouwpremie 

• 16/02/2023 – 19.30 uur: 
 Raam- en muurisolatie  
• 28/02/2023 – 19.30 uur: 
 Warmtepompen 
• 23/03/2023 – 19.30 uur: 
Energiezuinig ventileren 

Je kan de sessies volledig vrij-
blijvend volgen, maar we vragen 
wel om vooraf in te schrijven 
via www.duurzaamwonen.be/
infosessies. Na je inschrijving 
ontvang je een deelnamelink. 
Voor meer informatie kan je 
Energiehuis Kempen contacte-
ren via 
E energiehuiskempen@iok.be of 
T 014 56 27 88. 

    Wat is de maandpiek dan? Je 
maandpiek is het kwartier waarop je 
de meeste stroom tegelijk verbruik-
te. Het gemiddelde van je maand-
pieken in 1 jaar is je gemiddelde 
maandpiek. je leverancier rekent 
het capaciteitstarief aan op basis 
van die gemiddelde maandpiek, met 
een minimum van 2,5 kW. Je kan je 
piekvermogen raadplegen via mijn.
fl uvius.be .

• Heb je nog geen digitale meter? 
 Dan is je gemiddelde maandpiek 2,5 

kW. 

Wil je graag weten welke nettarieven 
voor jou gelden in 2023? Je kan dit 
berekenen op www.nieuwenettarieven.
be. 

Wil je weten wanneer je 
digitale meter komt?

Op de website van Fluvius (www.fl uvi-
us.be) vind je daarover meer informa-
tie. Je kan aanvragen om sneller een 
digitale meter te krijgen, maar houd 
er dan rekening mee dat de installatie 
88 euro kost. Wanneer je de meter 
laat installeren volgens de planning, 
dan hoef je voor de installatie niets te 
betalen.  Tegen 2025 zal iedereen een 
digitale meter hebben. 

Ken jij het nieuwe nettarief al?  
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Houd alvast het vierde weekend van 
april vrij in je agenda.  Beleef Hoog-
straten en VisitHoogstraten slaan 
dan de handen in elkaar om er 
dat weekend een groot feest 
van te maken. 

De festiviteiten starten op 
vrijdag 21 april en gaan 
door tot en met zondag 23 
april. Wat het precies wordt, 
blij¢  voorlopig nog een goed 
bewaard geheim, maar je mag 
alvast aan een reeks spette-
rende activiteiten verwachten.  
Geen zin in een verrassing? 
Volg dan de websites en social 
media van Beleef Hoogstraten 
en VisitHoogstraten op de voet 
en je bent als eerste op de 
hoogte. 

HOOGSTRATEN 
FEEST 
OPENING TOERIS³
TISCH SEIZOEN

Gebruik onze 
inleverbussen
Jouw BiB wordt nog klantvriendelijker!

Bij de bibliotheek is er voor jou nog een laat nieuwjaarsgeschenk uit de bus gevallen. 
Aan de hoofdbib en aan elke uitleenpost vind je voortaan een donkergrijze inleverbus. 
Buiten de openingsuren kan je langs deze weg je boeken, tijdschri¢ en of multimedia 
terug naar de bib brengen. Gezelschapsspelletjes kan je enkel tijdens de openingsuren 
inleveren. De materialen die je in de inleverbus steekt, worden pas de volgende ope-
ningsdag ingenomen.

Let op: als de bib open is, lever je de geleende materialen nog steeds in als vroeger, 
dus aan de balie of via de zelfbediening.

SPELLETJESDAG 
IN DE BIB

Speel je graag gezelschapsspelletjes? Dan is de 
spelletjesdag van de BiB en Natuurpunt Markvallei 
op donderdag 23 februari echt iets voor jou.

Tijdens de namiddag krijgt zowel 
klein als groot de gelegenheid 
om spelletjes te ontdekken. 
Vanaf 18.00 uur wordt er verder 
gespeeld zonder kinderen. De 
bibliotheek voorziet gezelschaps-
spelen maar heb je een geweldig 
goed spel thuis? Breng het dan 
zeker mee! Vooraf inschrijven 
is verplicht aan de bibbalie of 
via hoogstraten.bibliotheek.be/
uit-agenda.

Bij de bibliotheek is er voor jou nog een laat nieuwjaarsgeschenk uit de bus gevallen. 
Aan de hoofdbib en aan elke uitleenpost vind je voortaan een donkergrijze inleverbus. 
Buiten de openingsuren kan je langs deze weg je boeken, tijdschri¢ en of multimedia 

gespeeld zonder kinderen. De 
bibliotheek voorziet gezelschaps-
spelen maar heb je een geweldig 
goed spel thuis? Breng het dan 
zeker mee! Vooraf inschrijven 

via hoogstraten.bibliotheek.be/

UIT IN HOOGSTRATEN 

SAVE THE DATE
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Wedstrijd 
Wat klopt er niet?

We hebben 
een winnaar!

Elke maand zetten we hier een foto van een gebouw of een landschap uit 
Hoogstraten. Aan dat beeld hebben we iets veranderd. Kan jij herkennen wat 
er aan de foto scheelt? Bezorg ons je antwoord ten laatste op 10 februari.
• Mail naar communicatie@hoogstraten.be
• Bel naar 03 340 19 50

Je mag maximum één antwoord per gezin insturen. Vergeet niet om je 
contactgegevens te vermelden, anders kom je niet in aanmerking.

Veel succes!

Lia Arnouts uit de Gestelsestraat in 
Meer hee¢  gezien in de editie van de-
cember dat er op de foto van Klooster 
Meer een en ander was veranderd aan 
het opschri¢ . De juiste schrijfwijze is 
‘parochiale zaal’.  Lia wint een Hoog-
straatse cadeaubon, af te halen bij 
VisitHoogstraten. Profi ciat!

Goe 
Bezig

Tal van Hoogstratenaren toon-
den hun warmste hart en vlam-
den mee tegen kansarmoede 
tijdens de warmste week. 

Bijna duizend mensen zongen 
op de speelplaats van het Klein 
Seminarie voor mensen in 
armoede, er werden heerlijke 
broodjes verkocht op campus 
Stede Akkers en er werden 
meer dan 120 gedichten 
geschreven. En dat is nog maar 
een kleine greep uit alle acties. 

Welzijnsschakel ‘t-Ver-Zet-je 
uit Hoogstraten is één van de 
500 armoedeorganisatie die 
in het kader van de Warmste 
Week ondersteund zal worden. 
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Openbaar onderzoek

beleidsplan 
ruimte
Wist je dat provincie Antwerpen werkt 
aan een nieuw provinciaal beleids-
plan en een milieueff ectenrapport 
(MER)? De provincie wil hiermee slim 
omgaan met de beschikbare ruimte 
voor toekomstige generaties en het 
klimaat. Binnenkort loopt hierover een 
openbaar onderzoek en kan je infomo-
menten volgen.

Je bent van harte welkom tussen 
16.30 en 21.00 uur op onderstaande 
data / locaties. Om 17.00 en 20.00 uur 
is er een lezing over het ontwerp-Be-
leidsplan Ruimte.
• vrijdag 20 januari 2023 in het Pro-

vinciehuis in Antwerpen of
• maandag 23 januari 2023 in Con-

grescentrum De Schorre in Boom of
• donderdag 26 januari 2023 in De 

Warande in Turnhout

Het openbaar onderzoek over het 
ontwerp-Beleidsplan Ruimte loopt 
van 16 december 2022 tot en met 15 
maart 2023. Alle informatie vind je op 
www.provincieantwerpen.be/Beleids-
planRuimte. In het provinciehuis en 
in elk gemeentehuis van de provincie 
Antwerpen vind je het ontwerp-plan-
MER en ontwerp-Beleidsplan Ruimte 
terug.

Leestip: boekrelease 

‘De koloniën van 
Weldadigheid in de 
Noorderkempen’
In 2021 werd Wortel-Kolonie offi  cieel erkend als werelderfgoed. Ben je 
benieuwd naar het hele verhaal? Dan kan je je verdiepen in de geschie-
denis van landbouwkolonies dankzij het gloednieuwe boek van Frans 
Horsten en Willy Schalk.  ‘De koloniën van Weldadigheid in de Noorder-
kempen’ is een kijk- en luisterboek over de drie landbouwkolonies die in 
de 19de de eeuw werden opgericht in Hoogstraten, Wortel en Merksplas.
‘De koloniën van Weldadigheid in de Noorderkempen’ telt 112 bladzijden 
en 70 illustraties. Het boek kost 20 euro en is te koop bij VisitHoogstra-
ten, het Stedelijk Museum en Standaard Boekhandel Hoogstraten.

       Droneteam 
       politie
De politiezone Noorderkempen zal voortaan drones kunnen inzetten in de 
strijd tegen de criminaliteit. Hiermee wordt politiezone Noorderkempen de 
eerste politiezone met een droneteam. 

De drone zal gebruikt worden bij woninginbraken, huiszoekingen, opsporin-
gen en grote evenementen. Beeldopnames worden enkel gemaakt wanneer 
dit relevant is voor het incident en steeds met toestemming van het Open-
baar Ministerie of de onderzoeksrechter wanneer beelden worden gemaakt 
voor een gerechtelijke actie waar een privéruimte in beeld komt. 
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Een afspraak maken 
in het stadhuis

Wist je dat je via onze website heel makkelijk documenten kan 
aanvragen en / of een afspraak kan maken? Zo kan je bijvoorbeeld 
online een adreswijziging indienen, een attest van woonst of bewijs 
van leven aanvragen of overlast melden. 

Wil je een afspraak maken met een van onze stadsdiensten? Dan kan 
dit heel vlot via www.hoogstraten.be/afspraak-maken. Sinds kort zit 
onze afsprakenmodule in een nieuw jasje waardoor we je nog beter 
kunnen helpen. Je kan ook steeds telefonisch met ons contact opne-
men om een afspraak in te boeken via 03 340 19 11. 

Hoogstraten, 

hoogst hartelijk

Wat vind jij 
van onze 
nieuwe 
identiteit?
Vorige jaar lanceerden we een 
gloednieuw citymarketingplan en 
een nieuwe huisstijl. Een jaar na de 
lancering zijn we benieuwd naar jouw 
mening! Wat vind jij van onze nieuwe 
merkidentiteit? Geef je mening via 
denkmee-hoogstraten.be of scan de 
QR-code hieronder en help ons om 
Hoogstraten nog beter op de kaart te 
zetten. 

Digitale inclusie 
De samenleving wordt steeds meer digitaal, maar niet iedereen is mee. Daarom start de interlo-
kale vereniging Noorderkempen Werkt met het project Digibanken in Hoogstraten. Digibanken zet 
in op meerdere doelen: 
• uitlenen van gratis laptops aan inwoners met een laag inkomen
• technische ondersteuning aan huis geven met waar nodig praktische opleidingsuren
• geven van begeleiding voor online diensten

Noorderkempen Werkt voorziet hiervoor een 200-tal laptops en zal later dit jaar een projectleider 
Digibanken aanwerven. 

scan mij’

Vergunning 
inname openbaar domein. 
Wanneer moet je dit aanvragen? 

Heb je binnenkort verhuisplannen of wil je een container/parkeerverbod 
plaatsen? Dan moet je een vergunning inname openbaar domein aanvra-
gen. Wanneer je als eigenaar of aannemer iets op straat plaatst (op het 
trottoir, fi etspad, parkeerstrook of rijbaan) dat hinderlijk of gevaarlijk zou 
kunnen zijn, dan heb je een vergunning nodig. Meer info hierover vind je op 
www.hoogstraten.be/inname-openbaar-domein. 

SCAN MIJ
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Kan jij nog niet reanimeren, maar wil je het leren? Hoe meer mensen snel kunnen 
ingrijpen bij een hartstilstand, hoe groter de kans op overleven van het slachtoff er. 
In samenwerking met Rode Kruis Hoogstraten biedt de stad daarom gratis oplei-
dingen reanimeren en defi brilleren aan. Het gaat om een basisopleiding van 3 uur. 
Je leert er reanimeren en een AED (automatische externe defi brillator) gebruiken. 
Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is wel vereist.

Dit voorjaar zijn er opleidingen gepland op:
• woensdag 8 maart 
 van 19.00 tot 22.00 uur
• donderdag 20 april 
 van 19.00 tot 22.00 uur
• maandag 5 juni 
 van 19.00 tot 22.00 uur

Ook in het najaar zullen er nog opleidingen worden aangeboden.

Op dinsdag 7 februari van 19.00 tot 20.30 uur is er een oefenmoment voorzien 
voor iedereen die de voorbije jaren de opleiding reeds volgde. Met behulp van een 
oefenpop kan je jouw kennis nog eens opfrissen.

Wat is een 

AED? 
Een Automatische Externe Defi -
brillator (AED) is een draagbaar 
apparaat dat het hartritme weer 
kan herstellen bij een hartstil-
stand. Dit gebeurt door het geven 
van een elektrische schok. Het 
gebruik van een AED kan cruciaal 
zijn bij een reanimatie. Daarom 
hee¢  het stadsbestuur in alle 
deelgemeenten AED’s geplaatst.

Wist je dat ook een aantal be-
drijven en verenigingen hun AED 
ter beschikking stellen? Op het 
Hoogstraatse grondgebied zijn 
momenteel een twintigtal AED’s 
24 uur op 24 beschikbaar.

Leer een 
mensenleven redden
De komende twee jaren mag Hoogstraten opnieuw het label 

‘Hartveilige gemeente’ dragen. Daarvoor hee¢  de stad de sa-

menwerking met het Rode Kruis verlengd. Deze samenwerking 

hee¢  tot doel de overlevingskansen van slachtoff ers van hart-

falen te verhogen. Dit willen we bereiken door zoveel mogelijk 

mensen wegwijs te maken in reanimatie met het gebruik van 

automatische externe defi brillatoren (AED-toestellen).

Praktisch:

• Vooraf inschrijven kan via
   www.hoogstraten.be/hartveili-

ge-gemeente
• Waar? Lokalen Rode Kruis Hoog-

straten, Slommerhof 18, 2320 
Hoogstraten (Ingang aan de 
linkerkant van het gebouw)
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We vergeten te vaak dat personen met 
een verslaving zelf wanhopig zijn. Zo-
als een ex-verslaafde vertelt: “Je haat 
jezelf elke dag nog het meest en toch 
geraak je niet uit de vicieuze cirkel”. 

Verslavingskoepel Kempen hee¢ 
als doel de hulp te verbeteren voor 
inwoners die het moeilijk hebben met 
alcohol-, medicatie- of druggebruik of 
met koop-, gok- of gameverslaving. 
Daartoe werken professionals samen 
met ervaringsdragers. De ervarings-
dragers hebben zelf een verslaving 
meegemaakt en weten wat het is om 
geen volledige controle meer te heb-

ben. Ze kennen de hulpverlening en 
kunnen vanuit hun ervaring informatie 
geven. Het zijn ervaren en betrouwba-
re gidsen. 

De ervaringsdragers verslaving zorgen 
voor het onthaal en de begeleiding 
tijdens de contactgroepen. Zij zijn er 
voor alle soorten verslaving, en zowel 
voor mensen met een verslavingspro-
bleem als mensen uit hun omgeving. 

Hulp bij
verslaving

Iemand met een verslaving kan bij-
voorbeeld samen met zijn/haar part-
ner komen. Ook als je je zorgen maakt 
om een familielid ben je welkom.

Openingsmomenten contactgroe-
pen Hoogstraten en regio
• De contactgroep Hoogstraten komt 

elke eerste en derde dinsdag van de 
maand bijeen in ontmoetingsruimte 
De Fe¢ig van ’t Ver-Zet-je, Heilig 
Bloedlaan 242B te Hoogstraten. 
Deze contactgroep start telkens om 
19.00 uur en eindigt om 21.00 uur.

• Elke tweede en vierde dinsdag van 
de maand is er nu ook een contact-
groep in Rijkevorsel. En verder elke 
tweede en vierde vrijdag van de 
maand in Merksplas. 

• De toegang is gratis. 

Alcoholmisbruik en gebruik van verslavende middelen zorgt 

voor veel leed. Zowel voor de verslaafde zelf als bij zijn omge-

ving. De COVID-periode hee¢ hier een belangrijke rol gespeeld. 

Sommige mensen zijn minder gaan drinken maar er zijn ook 

heel wat mensen meer gaan drinken of middelen gaan gebrui-

ken. Stad Hoogstraten werkt al een tijdje samen met Versla-

vingskoepel Kempen om personen met een verslaving en hun 

familie beter te kunnen helpen.

Meer info:
E hoogstraten@verslavingskoepel.be | www.verslavingskoepel.be
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Jaarlijks verwelkomen we in onze Hoogstraatse vakantiewerking meer dan 3800 kinderen die 

komen spelen, genieten, lachen, brullen, gieren, ravotten. Animatoren geven kinderen een echt 

vakantiegevoel! 

Om deze 3800 kinderen te amuseren door spelletjes voor te bereiden, brandjes te 
blussen, pijntjes te verzorgen, activiteiten op te bouwen en af te breken, jezelf ver-
kleden, zot te doen,… zoekt stad Hoogstraten naar geëngageerde, speelse animato-
ren! Je kan ingezet worden op een knotsgekke dagactiviteit in het Vlieg-uit aanbod 
of je wordt samen met de kinderen ondergedompeld in het speelpleinthema van 
die week.

Vakantie in Hoogstraten
is op zoek naar animatoren

Animator
Je bent....
• 16 jaar of ouder.
• Iemand die graag met kinderen 

bezig is en speelt.
• Iemand die graag samenwerkt 

met lee¢ ijdsgenoten.
• Iemand die kinderen kan acti-

veren om te spelen en speelim-
pulsen kan aanbieden.

• boordevol goesting en enthou-
siasme en tegelijk fl exibel.

Hoofdanimator
Je bent....
• 18 jaar of ouder.
• Iemand die een ploeg van anima-

toren kan begeleiden.
• Iemand dat op een correcte 

manier kan communiceren met 
ouders, animatoren en jeugd-
dienst.

• Iemand die een animatorenploeg 
kan stimuleren, activeren om er 
zo voor kinderen en animatoren 
een top vakantie van te maken.

• Iemand  die verantwoordelijkheid 
voor het team en de organisatie 
wil opnemen.

• reeds animator geweest bij ‘Va-
kantie in Hoogstraten’.

Je kan je kandidaat stellen 
voor:

Administratief 
ondersteuner
Als administrief ondersteuner 
word je ingezet om alles achter de 
schermen van het vakantieaanbod 
mee in goede banen leiden. Je zal 
deelnemerslijsten opmaken, infor-
matie aan ouders en animatoren 
bezorgen, winkelen voor de activi-
teiten, foto’s maken, antwoorden 
op mails van ouders, sociale media 
opvolgen, enz… Kortom de job van 
administratief ondersteuner is heel 
afwisselend en veelzijdig.

Jij bent.... 
• computervaardig met Word, 

Excel en Outlook.
• niet verlegen om telefonisch 

contact op te nemen..
• handig met sociale media.
• creatief in het schrijven van kor-

te tekstjes.
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VACATURES 

Kom jij werken bij stad Hoogstraten? 
Samen met je collega’s bouw je mee aan een hartelijke stad op mensenmaat. 

Een plek waar het fi jn is om te wonen, werken en ondernemen.

Zorgkundigen en verpleegkundigen
Ben jij gemotiveerd om mee te helpen aan het creëren van een comfortabel, 
huiselijk en aangenaam verblijf voor de bewoners van ons woonzorgcentrum? 
Wil je ertoe bijdragen dat ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en 
gestimuleerd worden in hun zelfredzaamheid ? Dan is deze vacature zeker 
iets voor jou!

Je profi el
• Je hebt een hart voor ouderen;
• Je bent gemotiveerd en fl exibel, collegiaal en betrouwbaar;

Ons aanbod
• Vervangingscontract met mogelijkheid tot contract onbepaalde duur op 

korte termijn (verpleegkundigen: 50% tot 100%, zorgkundigen: 50% tot 
80%).

• Marktconform loon (IFIC) met 11% weddebijslag voor onregelmatige 
prestaties en een vergoeding voor weekend-, avond- en nachtprestaties, 
haard- of standplaatsvergoeding;

• Tal van extralegale voordelen: maaltijd- en ecocheques, fi etsvergoeding, 
2de pensioenpijler, korting bij Sportoase en De Mosten, …

Interesse?
Solliciteren kan via de HRM-dienst , via jobs@hoogstraten.be of via 03 340 16 
07. Gelieve bij een sollicitatie steeds een kopie van je diploma (en eventueel 
visum) mee te sturen.

Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of 
aanwervingsvoorwaarden vind je op www.hoogstraten.be/vacatures.

Hoogst zorgzame handen gezocht

In het WZC verzorgen wij onze ruim 150 lieve bewoners elke dag naar best ver-
mogen. Maar wij willen zeker zijn dat we ze ook de komende maanden en jaren 
de beste zorg kunnen garanderen. We willen ons voorbereiden op situaties waarin 
we extra hulp kunnen gebruiken als er mogelijk veel medewerkers uitvallen of als 
we met personeelsgebrek kampen. En daarom doen we een beroep op jou!

Ben jij een zorgzaam persoon met een hart voor ouderen? Ben je een gepensio-
neerd verpleegkundige of zorgkundige die toch graag enkele uren de handen uit 
de mouwen wil komen steken in ons woonzorgcentrum?  Ben je een zelfstandige 
zorgkundige die ons wil komen ondersteunen? Neem dan contact op met onze 
HRM-dienst via E jobs@hoogstraten.be of via T 03 340 16 07.
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In 2017 zag het stadsdichterschap 

van Hoogstraten het leven en on-

dertussen werden we al aangenaam 

verrast met heel wat inspirerende 

woorden, in schri¢ , spraak en beeld. 

Vorig jaar kon je kennismaken met 

onze derde stadsdichter: Monique Bol. 

Wij blikken graag achteruit èn vooruit: 

Terugblik op 2022
2022 was een prachtig poëziejaar! Misschien 

kwam je de ode aan de laatste begijn wel tegen of 
het boekengericht in de BiB van Meer of genoot 

je van de lezing van onze stadsdichter bij het 
Cultuurcafé.  Ook op de koloniehappening ‘Kom 
land-lopen in Wortel’ bracht onze stadsdichter 

een mooi eerbetoon aan ons cultureel erfgoed en 
uiteraard mocht Hoogstraten in groenten & bloe-

men niet ontbreken op het lijstje. Wist je trouwens 
dat onze stadsdichter het afgelopen jaar 

regelmatig te vinden was in de gevangenis van 
Hoogstraten waar ze poëzieworkshops gaf? 

Programma 2023
In 2023 hee¢  onze stadsdichter opnieuw heel wat 

in petto voor jou. Je kan haar ontmoeten op het 
Cultuurcafé in Meer op 4 februari. Later in het 

voorjaar zal Monique een poëzie- en kunstproject 
lanceren in samenwerking met andere dichters. 
Ook in de zomer kan je door onze stadsdichter 

verrast worden tijdens een verfrissende duik in de 
Mosten. Je zwemt als het ware letterlijk tussen de 
woorden van onze stadsdichter.  Enkele maanden 

later kan je tijdens de donkere dagen troost vinden 
op de kerkhoven in de periode van Allerheiligen. 

Het ganse jaar zal Monique jong en oud samen-
brengen rond poëzie. En wie weet kan je 

binnenkort wel deelnemen aan een poëzie-
wandeling waarbij dichters in levende

 lijve het woord nemen. 

Je leest het goed: onze stadsdichter staat te 
popelen om je in het nieuwe jaar 

weer te verwennen met prachtige poëzie! 

Het jaar van 
onze stadsdichter, 

Monique Bol
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Haal nog meer uit je 

UiTPAS!
Wist je dat er in de Kempen 

maar liefst 20 gemeenten 

meedoen met de UiTPAS? 

Daarmee is de Kempen de 

grootste UiTPAS-regio van 

Vlaanderen en daar kan jij 

heel wat voordelen uithalen!  

In al de aangesloten UiTPAS-gemeen-
ten zijn er tal van UiTPAS-partners 
waar je terecht kan met jouw UiTPAS. 
Met je UiTPAS kan je punten sparen 
iedere keer je deelneemt aan een 
activiteit in de vrije tijd. Bovendien kan 
je, indien je hier recht op hebt, ook 
genieten van stevige korting (80%) op 
vertoon van je UiTPAS. Door de komst 
van de nieuwe gemeenten stijgt het 

Het jaar van 
onze stadsdichter, 

Monique Bol

aantal plaatsen waar je punten en 
korting kan krijgen en dat is uiteraard 
fenomenaal goed nieuws, want hoe 
meer punten je kan sparen, hoe meer 
je kan genieten van tal van voordelen. 
UiTPAS Kempen ontving voor de 
gelegenheid ook een gloednieuw jasje. 
Je oude UiTPAS Kempen blij¢  geluk-
kig gewoon geldig en hoef je niet te 
vervangen.  

Heb je nog geen UiTPAS? Dan is het 
tijd om daar snel verandering in te 
brengen! Alle info vind je op
www.uitinhoogstraten.be/uitpas.  

Welkom op het

Cultuurcafé
De cultuurraad organiseert op zaterdag 4 februari voor de tweede keer een cul-
tuurcafé om alle socioculturele verenigingen en cultuurliefhebbers uit Hoogstraten 
samen te brengen. Het mooie Klooster in Meer vormt daarvoor de ideale locatie. 

Geniet mee van een avondprogramma dat bestaat uit Jack en Wil, Bert Dufraing & 
Friends, Kim Konings en onze stadsdichter Monique Bol.
Inschrijven is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Praktisch:
• Zaterdag 4 februari 2023 vanaf 19.30 uur
• LDC Klooster Meer, Mussenakker 13, Meer
• E cultuur@hoogstraten.be | T 03 340 19 57

Haal nog meer uit je 

UiTPAS!
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Organiseert jouw vereniging een activiteit, geef dit 
dan in op de website www.uitinhoogstraten.be.  Wij 
roepen alle verenigingen op om dit vroeg genoeg 
te doen, want wij stellen deze agenda samen een 

maand vooraleer Infozine verschijnt!

in HOOGSTRATEN

AGENDA 

Expo | Three drawers make a cabinet
Wanneer Van 7 januari tot 26 maart
Waar Stedelijk Museum, Begijnhof 9, Hoogs-
traten
Organisator Stedelijk Museum Hoogstraten
Prijs Gratis
Info E museum@hoogstraten.be  
T 03 340 19 80 | 
W www.hoogstraten.be/museum

Theater | Op het verkeerde been
Een komedie van Pol Anrys in een regie van 
Patrick Verheyden. We trekken dit jaar naar 
het mooie Zwitserland. Angelique is 40 jaar 
en wanhopig op zoek naar de liefde. Maak 
je klaar voor een heerlijk avondje volks 
amusement!
Wanneer 1, 3 en 4 februari om 20.00 uur
Waar Parochiezaal, Poeleinde 2, Wortel
Organisator ToneelverenigingWillen is 
kunnen
Prijs € 10
Info www.toneelwortel.be 
E bgoetschalckx@hotmail.com

Spelletjesavond Natuurpunt
Wanneer 3 februari om 20.00 uur
Waar Bezoekerscentrum De Klapekster, 
Kolonie 41, Wortel-Kolonie
Organisator Natuurpunt Markvallei
Gratis
Inschrijven niet nodig
Info E bc.valleivanhetmerkske@natuurpunt.be

Workshop babymassage
Wanneer Vrijdag 3 februari van 9.30 tot 
11.00 uur
Waar ’t Gastenhuys, Heilig Bloedlaan 252C, 
Hoogstraten
Organisator Huis van het Kind Hoogstraten 
i.s.m. CM Gezondheidspromotie
Gratis
Info E huisvanhetkind@hoogstraten.be 
T 03 340 19 59

Lezing Maud Vanhauwaert   
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de biblio-
theek van Hoogstraten tijdens de Poëzie-
week een dichter uit. Dit jaar verwachten 
we Maud Vanhauwaert in onze BiB. Deze 
vroegere stadsdichteres van Antwerpen 
gaat op een originele manier met poëzie 
om.  Fietsplaatjes, verpakking van zeep, 
een eigenzinnige versie van het spel ‘Wie 
is het?’, … overal ziet zij mogelijkheden om 
mensen met taal en gedichten in contact te 
brengen. De voordracht is gericht op leer-
lingen van het vijfde en zesde jaar secun-
dair onderwijs, maar iedereen is welkom.
Wanneer Vrijdag 3 februari van 10.30 tot 
11.30 uur en van 13.00 tot 14.00 uur
Waar BiB, Lindendreef 1b, Hoogstraten
Organisator Bibliotheek Hoogstraten
Gratis
Info E bibliotheek@hoogstraten.be 
T 03 314 32 61

Cultuurcafé
Wanneer Zondag 4 februari om 19.30 uur
Waar LDC Klooster Meer, Mussenakker 13, 
Meer
Organisator Cultuurraad Hoogstraten
Gratis
Info E cultuur@hoogstraten.be 
T 03 340 19 57

Bos- en veldtoertocht   
48 kilometer lang | Kidstoer van 18 km
Wanneer Zondag 5 februari, vertrek tussen 
8.00 en 11.00 uur
Waar Seminarie Hoogstraten (ruime parkeer-
gelegenheid), Vrijheid 234, Hoogstraten
Organisator Hoogstraatse Wielertoeristen 
Prijs € 4 voor leden VWB, WBV en NFTU, € 6 
voor niet-leden
Info E info@hwt.be | T 0474 330 715 
www.hwt.be

Mandala kleuren
Wanneer dinsdag 7 februari (en elke eerste 
dinsdag van de maand) van 10 tot 12 uur
Waar LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 
Hoogstraten
Organisator LDC Stede Akkers
Gratis
Info E dienstencentrum@hoogstraten.be 
T 03 340 16 30

Muzieknamiddag met Eddie Van Delm
Wanneer dinsdag 7 februari van 14.00 tot 
16.00 uur (en elke eerste dinsdag van de 
maand)
Waar LDC Klooster, Mussenakker 13, Meer
Organisator LDC Hoogstraten
Gratis
Info E dienstencentrum@hoogstraten.be 
T 03 340 16 30

Cursus | Sterren, planetenstelsels en het 
heelal
Wanneer Donderdag 9, 16 februari en 2 
maart van 14.00 tot 16.00 uur
Waar IKO Hoogstraten, Buizelstraat 11, 
Hoogstraten
Organisator Davidsfonds Academie
Prijs € 67
Info E academie@davidsfonds.be 
www.davidsfonds.be/academie

Lezing | ‘Elsakker’ door Bart & Wim
Wanneer Vrijdag 10 februari om 20.00 uur
Waar BC De Klapekster, Kolonie 41, 
Wortel-Kolonie
Organisator Natuurpunt Markvallei
Gratis
Info E bc.valleivanhetmerkske@natuurpunt.be

Begeleide winterwandeling 
Kloostersite in Meer
Wanneer Zondag 12 februari 
Waar Donkstraat 10, Meer
Organisator VisitHoogstraten
Gratis
Info E toerisme@hoogstraten.be 
T 03 340 19 55

In deze publicatie nemen we alle Hoogstraatse 

activiteiten op die we kunnen terugvinden in 

de databank ‘Uit in Vlaanderen’. 

48 kilometer lang | Kidstoer van 18 km

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de biblio-
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33e Wintertocht
Wanneer Zondag 12 februari, vertrek tussen 
8.00 en 15.00 uur
Waar Parochiezaal Trefpunt, Poeleinde 2, 
Wortel
Organisator Wandelclub De Noorderkempen 
Prijs
Info E wcdenoorderkempen@gmail.com

Koloniewandeling
Wanneer Zondag 19 februari om 14.00 uur
Waar Bezoekerscentrum De Klapekster, 
Kolonie 41, Wortel-Kolonie
Organisator Natuurpunt Markvallei
Gratis
Info E bc.valleivanhetmerkske@natuurpunt.be

Lotgenotengroep rouwverwerking
Wanneer Donderdag 23 februari van 14.00 
tot 16.00 uur
Waar Jaak Aertslaan 1, Hoogstraten
Organisator LDC Hoogstraten i.s.m. Con-
Tempo
Prijs € 5
Info E vandekeybus.m@gmail.com 
T 0474 87 68 75

Spelletjesavond BiB    
Wanneer 23 februari 
14.00 tot 16.00 uur voor kinderen
18.00 tot 22.00 uur voor volwassenen
Waar BiB Hoogstraten
Organisator Natuurpunt Markvallei
Inschrijven via hoogstraten.bibliotheek.be

Film | Onze Natuur     
De fi lm “Onze Natuur” is een ambitieuze 
natuurdocumentaire over de natuur in onze 
achtertuin. Prachtige verhalen over beken-
de en onbekende dieren die verwondering 
opwekken en de liefde en het respect voor 
onze natuur vergroten. Dit is het verhaal 
van de overwinnaars, de opportunisten, de 
uitvreters, de vechters, de slimmeriken, de 
bazen. Maar ook dat van de verliezers, de 
soorten die we over een paar jaar misschien 
niet meer tegenkomen.

Wanneer Vrijdag 24 februari om 19.30 uur
Waar BC De Klapekster, Kolonie 41,
 Wortel-Kolonie
Organisator Natuurpunt Markvallei
Prijs € 5 voor leden, € 7 voor niet-leden
Info E
bc.valleivanhetmerkske@natuurpunt.be

Toneel | met volle goesting
Een blijspel van Julia Engelen in een regie van 
Jos Cools. 
Elk jaar na de feestdagen in januari wordt er 
in hotel “Met Volle Goesting” een kuurweek 
georganiseerd. Telkens komt dan hetzelfde 
groepje dames afzakken naar het hotel om er 
uitgebreid te kuren, te diëten en... te genieten 
van de attenties van dokter Kurt De Naeyer. 
Wanneer24 en 25 februari,, 3 en 4 maart
Waar Parochiezaal, Poeleinde 2, Wortel
Organisator Toneelvereniging
’t heidebloempje Meer
Prijs € 10
Info www. theidebloempje.be
T 0470 50 60 37

BROEDEN
BROEDEN is de nieuwste comedyshow van Grof Geschud, een jong cabaretduo dat met hun 
debuut LIJMEN veel succes oogstte. Die bejubelde debuutvoorstelling over hun stormachti-
ge relatie leverde hen een nominatie op voor Neerlands Hoop, de prestigieuze Nederlandse 
cabaretprijs. 
In LIJMEN analyseerden de twee geliefden hun symbiotische liefde tot op het bot. 

De relatie hield geen stand, het duo wel. Voorlopig. In hun nieuwe show BROEDEN doen de 
inmiddels ex-geliefden een hilarische en ontroerende poging elkaar te verlossen van de 
verpletterende angst om verlaten te zijn. Hoe gaan we verder na het einde van de relatie? 
Wat delen we nog na de breuk? Waarom zou ik met mijn ex op het podium willen staan? Maar 
vooral: wat doen we met de hond? BROEDEN brengt haarscherp de vele facetten van de 
liefde in beeld.
Een heerlijk grappige voorstelling vol troost en sappige zelfrelativering voor elk door de liefde 
vertrappeld hart. Een uniek geluid in cabaretland.

Wanneer 16 februari 2023 om 20.15 uur
Waar Rabboenizaal Spijker, ingang: Antoon de Lalaingstraat
Organisator Gemeenschapscentrum Hoogstraten 
Prijs € 12 | € 2,40 (Uitpas kansentarief)
Info www.gchoogstraten.be

Begijnhofconcert
Wanneer Zaterdag 25 februari om 20.00 uur
Waar Begijnhofkerk
Organisator vzw Het Convent
Prijs € 15 (-16j. gratis)
Info www.hetconvent.be

Workshop Aromatherapie
Wanneer Maandag 28 februari om 19.30 uur
Waar Iep Deszign, Vrijheid 138, Hoogstraten
Organisator Ferm Hoogstraten
Prijs € 10 voor leden, € 13 voor niet-leden
Info fermhoogstraten@hotmail.com

UIT
gelicht
UITUIT

14.00 tot 16.00 uur voor kinderen
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TERUGBLIK 

in beeld

Nieuwjaarke
 Zoete

De bewoners van woonzorgcentrum Stede Akkers 
werden in de eindejaarsperiode fl ink verwend.   
De ‘borrelkar’ kwam bij elke bewoner langs om 
te klinken op het nieuwe jaar. Op dinsdag 10 ja-
nuari genoten ze op de nieuwjaarsreceptie van 
een lekker hapje en de mooie nieuwjaarsbrief               
van stadsdichter Monique Bol.

Nieuwjaar
op Stede Akkers

Hoogst hartelijk 

Op de laatste dag van 2022 
gingen weer tal van kinderen 
van deur tot deur om Nieuw-

jaarke Zoete te zingen en 
een centje of een snoepje te 

verdienen. 

De stad deelde in het 
stadhuis en in elk dorp 
een leuke attentie uit.  
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Wat regende het toch hard in de tweede week van januari! Op diverse plaatsen stroomden fi etspaden over. Toch 
was er ook goed nieuws, want in de woonwijken bleven overstromingen uit. Onze technische dienst rukte uit om 
verstopte putjes vrij te maken en om kolken te ontstoppen en te reinigen. Zo hield iedereen droge voeten.

  

Wateroverlast door januaristorm

AZ Turnhout
breidt 
dienstverlening
uit

fi etspad Hoogstraten-Wortel
Fietspad Meersel-Dreef

Voortaan kunnen mensen met          
problemen aan de knie, hand of pols in 
Hoogstraten op raadpleging komen bij 
een arts-specialist. In januari zijn twee 
orthopedisten van het AZ Turnhout 
met raadplegingen gestart in 
’t Gastenhuys. 

Vanaf april 2023 kan je ook terecht bij 
een specialist nefrologie (nierziekten). 
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