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Voorwoord...
Elke zes jaar krijgt u de gelegenheid om uw stem
te laten horen over de Hoogstraatse politiek in het
kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wens
iedereen hartelijk te danken die zijn steentje heeft
bijgedragen om de stembusslag vlot te laten verlopen: ons gemeentepersoneel, de voorzitters en
bijzitters en natuurlijk de kandidaten zelf. Want het is
knap dat u in deze hectische tijden verantwoordelijkheid wil opnemen om onze stad te besturen. Lokale
politiek gaat over onze medeburgers leren kennen en
luisteren naar hun dromen en problemen. Het gaat
om geloven in onze stad en onze schouders eronder
willen zetten om te verbeteren wat beter kan en te
bewaren wat reeds goed is.
U hebt er op 14 oktober voor gekozen om de kaarten
in onze gemeenteraad grondig te herschudden. Op 1
januari 2019 zal een andere bestuursploeg aantreden
onder leiding van een nieuwe burgemeester. Ik wens
hen alvast te feliciteren met hun resultaat en hen veel
succes te wensen. Ik hoop dat zij de initiatieven die
de afgelopen zes jaar zijn genomen, naar een goed
einde kunnen brengen.
Want er is niet alleen heel wat gerealiseerd in de
voorbije jaren, er is ook heel wat in stelling gezet. Belangrijke projecten op gemeentelijk vlak nemen vaak
meer dan één legislatuur in beslag om bedacht, voorbereid en uitgevoerd te worden. De huidige bestuursploeg zal alvast tot het einde van 2018 hard blijven
werken aan deze projecten die van Hoogstraten een
aangenamere, veiligere en zorgzamere gemeenschap
maken.

In de laatste maanden van het jaar zullen we het
begin zien van de bouwwerken aan een vernieuwde
dorpskern van Meerle, waar we zowel nieuwe woongelegenheden zullen creëren als waardevolle historische gebouwen een nieuwe bestemming zullen
geven. De verbouwingen aan de kloostersite in Meer,
waar het stadsbestuur een aanzienlijk bedrag in investeert, zijn reeds bezig. .
Oktober - november, wil zeggen dat we ‘de donkere
dagen’ tegemoet gaan. Deze dagen vragen onze
extra aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer en
alertheid in kader van inbraak, CO-vergiftiging en
hulp voor mensen die misschien iets minder mobiel
en/of alleen zijn. Het is ook een periode van ‘herdenken’. Met Allerheiligen krijgen onze kerkhoven extra
kleur door vele bloemen en de tijd wordt even stil gezet om onze dierbare overledenen te herinneren. Op
11 november, Wapenstilstandsdag, denken we terug
aan onze oorlogsslachtoffers. Het is precies 100 jaar
geleden dat de wapens werden neergelegd na 4 jaren ellende en geweld. Het is belangrijk om de boodschap ‘nooit meer oorlog’ te laten blijven klinken!
Maar die donkere dagen mogen ons ook niet tegenhouden om het leven te blijven vieren. Ik wil u
daarom van harte uitnodigen om op 24 november
massaal naar de Sint-Katharinakerk te komen om
mee te genieten van het mooie feestprogramma naar
aanleiding van de viering van ‘500 jaar graafschap
Hoogstraten’. Historisch erfgoed om te koesteren,
om van te genieten. Verderop in dit magazine leest u
er meer over. Tot dan!
Uw burgemeester, Tinne Rombouts

De leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool Spijker mochten op 20 september een ‘boodschap voor
de toekomst’ plaatsen in de vernieuwde torenhaan van de Sint Katharinakerk.

100% gerecycleerd papier

Beste lezer,

dorpsvernieuwing

Eerste vergunning afgeleverd voor dorpskernvernieuwing in Meerle
Het Hoogstraatse schepencollege heeft op maandag 8 oktober de bouwvergunning afgeleverd
voor de renovatie van de vroegere school 4-5-6 in Meerle. Na afloop van de wettelijke termijn van
30 dagen waarin de omwonenden eventueel bezwaar kunnen aantekenen, kan de eerste fase
worden uitgevoerd van de vernieuwing van de Meerlese dorpskern.
Een groot deel van de dorpskernvernieuwing
in Meerle gebeurt via een publiek-private
samenwerking (PPS), waarbij het stadsbestuur samenwerkt met privépartner Van
Roey Vastgoed. De publiek-private samenwerking omvat drie zones. Naast de zone
Raadhuis, is er ook nog een zone Weeshuis
en een zone Pastorij.
In de zone Raadhuis wordt de voormalige
basisschool voor de leerjaren 4-5-6 samen
met het omringende openbaar domein onder handen genomen. In het oude schoolgebouw, dat uitgebreid wordt met een polyvalente ruimte, vinden straks jeugdhuis Den
Dorpel, de meisjeschiro en Stekelbees hun
plaats. De polyvalente ruimte biedt bijkomend een plek voor andere verenigingen als
vergader- of activiteitenlocatie. De voormalige speelplaats wordt toegankelijk gemaakt
en biedt - na de uren van Stekelbees - een
leuke vertoefplek voor jong en oud. Achter
het schoolgebouw krijgt de groene activiteitenzone een grondige facelift. Binnen de
zone Raadhuis wordt in een later stadium
ook het iconische Raadhuis van Meerle gerenoveerd. De vergunningsaanvraag voor
de restauratie van dit mooie gebouw wordt
vermoedelijk eind oktober ingediend. Het is
de bedoeling dat het Raadhuis wordt omgevormd tot het dorpshuis van Meerle.
De zone Weeshuis behelst een nieuwe inrichting voor het Gemeenteplein en de aanleg van nieuwe woningen op de plaats waar
nu de school 1-2-3 staat. De bouwaanvraag

voor dit project is lopende. In de zone Pastorij zal op de plaats van de huidige pastorij
een wooncomplex met binnentuin verschijnen. Voor de historische panden tussen het
raadhuis en de pastorij wordt een commerciële, woon- of sociale bestemming gezocht.
Meer info op www.hoogstraten.be/meerleonsdorp

Veilingsite Meer wordt woonproject met kermisplein
De oude veilingsite in Meer wordt tegen 2020 omgevormd tot
een groot woonproject, enkele commerciële ruimtes, een polyvalente ruimte, een ondergrondse openbare parking en een
nieuw openbaar plein. Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft
met de ontwikkelaar afgesproken dat de kermis van Meer op
dit nieuwe plein kan worden opgesteld. De omgevingsvergunning is in de loop van oktober afgeleverd. Dat betekent dat de
sloopwerken van de bestaande gebouwen nog eind dit jaar zullen starten. Op 25 oktober vond een infomoment plaats in Zaal
Victoria. Die infovergadering wordt nog eens herhaald op 17
november om 14.00 uur. Iedereen welkom!
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500 jaar graafschap

Op 25 november 1518 ontvingen
Antoon de Lalaing en Elisabeth van
Culemborg de titel van graaf en
gravin van Hoogstraten. Zij brachten
een ‘gouden eeuw’ tot stand, waarin
Hoogstraten een centrum was van
economische bedrijvigheid,
kunst en religie.
Om deze gebeurtenis te herdenken,
organiseren het stadsbestuur van
Hoogstraten, Koninklijke VVV Hoogstraten en het Koninklijk Verbond
van St.-Jorisgilden op zaterdag 24
november 2018 een grote herdenking in de Sint-Katharinakerk.
U bent van harte welkom om
dit feest bij te wonen.
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De kroning van graaf Antoon en gravin Elisabeth in Brussel
door schilder Karel Boom

Programma

Sint-Katharinakerk - 24 november 2018
10.30 - 11.15 uur - Historische lezing
- Welkom door burgemeester Tinne Rombouts
- Toespraak door het gemeentebestuur van Culemborg
- Lezing door Alois Van den Bossche:
‘500 jaar Graafschap Hoogstraten 1518-2018’

13.00 – 17.30 uur – Feest
13.00 en 13.30 uur – Rondleiding in de kerk door
		
de Hoogstraatse stadsgidsen
13.50 uur - Optreden Sint-Jorisgilde Loenhout
14.10 uur - Verhalen uit het Graafschap door Johan Ooms:
‘Vergeten vrouwen van Lalaing en Salm’
14.25 uur - Optreden Trio Flor Verschueren
14.40 uur - Optreden Gelmelzwaaiers
15.00 uur - Optreden Sint-Jorisgilde Loenhout
15.20 uur - Verhalen uit het Graafschap door Johan Ooms:
‘Het altaar van de Heilige Katharina in het Choorken
van Sint Joris’
15.35 uur - Optreden Trio Flor Verschueren
16.00 uur - Toespraak door Burgemeester Tinne Rombouts
16.15 uur - Voorstelling film ‘500 jaar graafschap Hoogstraten’
16.20 uur - Receptie
17.30 uur - Einde
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Over de heren en dames die het graafschap Hoogstraten hebben bestuurd vanaf 1518 valt heel
wat te vertellen. Er waren grote beroemdheden bij, maar af en toe ook mensen met een bedenkelijke reputatie. We hebben voor u een paar wetenswaardigheden bijeen gezocht, die u misschien
nog niet bekend waren. Op de historische lezing van 24 november verneemt u er meer over.

Wist u dat ...
• graaf Antoon I de Lalaing zowat de minister-president was van Nederland in zijn
tijd? Hij was kamerheer van Keizer Karel
en was van 1522 tot zijn dood in 1540
stadhouder van Holland en Zeeland. In
1528 werd hij ook nog stadhouder van
Utrecht.

wandtapijten te kunnen tentoonstellen
die ze erfden uit hun kasteel in Hoogstraten.
• er nog steeds iemand is die zich hertog
van Hoogstraten mag noemen? Vorst Carl
Philipp van Salm Salm uit Anholt (Duitsland) draagt nog steeds de titel van hertog
van Hoogstraten en is al de 9de Salm Salm
die dit mag doen.
• zowel vorst Carl Philipp van Salm Salm als
graaf Jacques de Lalaing de feestelijkheden in Hoogstraten zullen bijwonen op 24
november.

Vorst Carl Philipp van Salm Salm uit Anholt
Deze ‘Memorietafel’ beeldt Elisabeth van Culemborg
uit samen met haar echtgenoot Antoon de Lalaing.

• het kinderloze echtpaar Antoon I de Lalaing en Elisabeth van Culemborg op hun
kasteel in Hoogstraten een meisje hebben
opgevoed, geboren uit een avontuurtje
van keizer Karel met een knap dienstmeisje. Zij werd later de beroemde landvoogdes over de Nederlanden, Margaretha van
Parma.
• de derde graaf van Hoogstraten, Antoon II
van Lalaing, een belangrijke medestander
was van Willem van Oranje tijdens zijn opstand tegen de Spaanse koning Filips II.
Hij kwam in deze strijd wel zeer ongelukkig aan zijn einde door met zijn pistool in
zijn eigen voet te schieten.
• er in de 18de eeuw allerlei volksverhalen
de ronde deden over de eerste hertog van
Hoogstraten, Niklaas-Leopold van SalmSalm. Zo zou hij een strodekker van het
dak van het kasteel geschoten hebben,
enkel en alleen om aan zijn bezoekers te
laten zien hoe goed hij met een pistool
overweg kon.
• de vorsten van Salm Salm een speciale
vleugel aan hun kasteel in Anholt (Duitsland) hebben laten aanbouwen om de

Wij nemen een film op...
Met steun van de provincie Antwerpen zijn momenteel opnames bezig van een toeristische film over de monumenten
die de eerste graaf en gravin van Hoogstraten hebben achtergelaten. En dat zijn er heel wat: de Sint-Katharinakerk,
het stadhuis, gedeelten van het kasteel van Hoogstraten, het
Knechtjeshuis... In de kortfilm –waarvan ook een speciale
versie voor kinderen wordt gemaakt – wordt uitgelegd welke
betekenis deze monumenten hebben en hoe ze tot stand
kwamen. De film wordt gemaakt door Hoogstraatse filmmakers met medewerking van lokale acteurs. De hoofdrollen
worden vertolkt door Anne van Opstal, Jill Cools en Koen Snijders. De film wordt op 24 november in première voorgesteld
in de Sint-Katharinakerk.
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toerisme

Begeleide herfst& winterwandelingen
Op zondag 11 november staat de eerste winterwandeling op het
programma.De wandeling start om 13.00 uur aan het Heemhuis
Amalia Van Solms in Baarle-Hertog-Nassau. Hier krijgt u ook een
korte rondleiding. De gids geeft tekst en uitleg bij de acht eeuwen
oude en vooral unieke enclavegeschiedenis van Baarle-HertogNassau. U passeert langs de tentoonstellingsruimte, de voormalige raadzaal en de Japanse kamer. De natuurwandeling concentreert zich voornamelijk rondom Het Goordonk.

Programma 2018-2019
• 11 november: Baarle-Hertog-Nassau met een bezoek aan Heemhuis Amalia Van Solms.
• 9 december: Merksplas met een bezoek aan tuinbouwbedrijf
Adriaensen-Wynants, trotse teler van o.a. Hoogstraatse kersen.
• 13 januari: Hoogstraten met bezoek aan Sterkstokers, producent
van het Sint-Katharina Elixir en de gloednieuwe Hoogstraatse
gin.
• 10 februari: Merksplas met bezoek aan tuinbouwbedrijf Hegro.
Di, gespecialiseerd in trostomaten.

Praktisch
De wandelingen zijn ongeveer 9 km lang en starten om 13.00 uur.
Het einde is voorzien omstreeks 17.00 uur. Deelname is gratis.
Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk. De plaatsen
zijn beperkt, er kunnen maximum 80 personen (2 groepen) deelnemen. Stevige wandelschoenen, een fluohesje en een zaklamp
zijn geen overbodige luxe. Omwille van strenge veiligheidsvoorschriften en hygiëne zijn honden niet toegelaten.
Inschrijven kan tot en met de zaterdag (16.00 uur) voorafgaand
aan de wandeling, zolang er plaatsen beschikbaar zijn.

Griezelig Grensland

Wees snel voor de laatste tickets
Ook in november zijn er nog verschillende voorstellingen van Griezelig
Grensland. De voorverkoop loopt goed,
heel wat voorstellingen zijn reeds uitverkocht. Wilt u er toch nog bij zijn, reserveer dan nu uw tickets. Wees snel,
want het gaat om de laatste plaatsen.
U vindt de gratis brochure met alle
data en praktische informatie bij Toerisme Hoogstraten.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, bij
voorkeur via www.ticketgang.eu.

Hoogstraatse gin
‘Beleef Hoogstraten’

Te koop bij Toerisme Hoogstraten
Het assortiment Hoogstraatse producten heeft er weer een nieuwkomer bij.
‘Beleef Hoogstraten’ is een gin van het
Hoogstraatse bedrijf Sterkstokers en is
een nieuwe aanwinst voor het gamma
van Hoogstraatse kwalitatieve streekproducten.
De gin is gemaakt van tomaat, paprika
en aardbeibloempjes. Geen alledaagse samenstelling en dat maakt deze
gin dan ook zo bijzonder. Laat u verrassen en ontdek zelf ook de andere
ingrediënten.
De Hoogstraatse gin is te koop bij
Toerisme Hoogstraten, zowel in grote
flessen als in kleine degustatieflesjes.
Ideaal als eindejaarsgeschenk.

Meer info:
Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be

BiB

Workshop:
natuurlijke middeltjes
tegen winterkwalen
In deze workshop leert u van Evy Thuysbaert
hoe natuurlijke middelen kunnen helpen om
winterkwaaltjes te verzachten of te voorkomen. U gaat zelf aan de slag en neemt
achteraf uw eigengemaakte hoestsiroop,
winterse theemengeling en natuurlijke Vicks
mee naar huis!

• Donderdag 6 december om 19.30 uur in

Voorleesweek

Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1b
Graag vooraf inschrijven aan de bibbalie of
via www.hoogstraten.be/vormingbib (€ 5)

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de
Voorleesweek (17 tot 25 november) zetten we onze voorleesboeken in
de kijker. Op zoek naar tips? Neem dan zeker eens een kijkje op
www.voorlezen.be.
In Hoogstraten kan u voor heel wat activiteiten rond voorlezen terecht in
de hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten. Een overzicht:

• Wintervertelling (voor kinderen van 4 tot 9 jaar)
De jaarlijkse wintervertelling in de BiB kan dit jaar op hoog bezoek
rekenen: Sinterklaas komt namelijk langs. En natuurlijk komt hij niet
alleen. Hij brengt zijn vriend Zwarte Piet mee. Kinderen leren wat een
Zwarte Piet moet kunnen. Ze leven zich uit met knutselen en
rijmen. Ook vertellen de voorlezers hun mooiste sintverhaal. Als de
kinderen goed meezingen, krijgen ze op het einde nog een leuke verrassing van de Sint.
 Vrijdag 23 november van 18.00 tot 20.00 uur
Graag vooraf inschrijven aan de bibbalie of via
www.hoogstraten.be/vormingbib (Prijs: € 3)

• Voorleesuurtjes
Waarom niet eens met uw kind naar de wekelijkse voorleesuurtjes
in de BiB komen? Ze zijn zo leuk en leerrijk. Laat uw kind meeslepen
door de grappige, spannende en mooie verhalen van onze voorlezers.
Ze hoeven geen twee uur aan een stuk te luisteren, maar de kinderen
sluiten aan en vertrekken wanneer ze willen.
 Elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en elke laatste
		
woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
		
U hoeft niet in te schrijven (gratis)

• Klassikaal voorlezen
Ook tijdens de schooluren komen er heel wat kinderen met hun
klas in de hoofdbibliotheek of in een van de uitleenposten naar
verhalen luisteren. Het gaat om de oudste kleuters en de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. Welke klassen hieraan
deelnemen, varieert van school tot school. Maar het leesplezier is
gegarandeerd!

Lezing:
Wijs maar niet uitgelezen
Voorlezen is niet alleen voor kinderen leuk
en leerzaam, ook voor ouderen is het aangenaam en verrijkend. Maar hoe pakt u dat
het best aan? In samenwerking met LINC en
het woonzorgcentrum organiseert de BiB
de lezing ‘Wijs, maar niet uitgelezen’. Er
wordt stilgestaan bij de keuze van een goed
voorleesboek, de voorleesomgeving en de
verschillende werkvormen die u kunt gebruiken bij het voorlezen aan ouderen. Er is ook
ruimte voor gesprek en u ontdekt het boekenaanbod. Op het einde krijgt u een uitgebreide
boekenlijst.

• Donderdag 22 november om 20.00 uur in
Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1b
Graag vooraf inschrijven aan de bibbalie of
via www.hoogstraten.be/vormingbib (€ 3)
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politie

Houd uw woning veilig!
Het is weer wintertijd en het wordt dus veel sneller
donker. Dat betekent dat het risico op woninginbraken
toeneemt. Wat kan u zelf doen om een inbraak te voorkomen? “Veel”, zo vertellen ons de specialisten van Politiezone Noorderkempen.
Wat kan u doen? Deze maatregelen zijn eenvoudig, efficiënt, gemakkelijk toe te passen en kosten bijna niets!

• Installeer mechanische beveiligingsmaatregelen
o Voorzie de buitendeuren van een meerpuntssluiting
met minstens drie sluitpunten.
o Hebt u geen veiligheidsslot? Plaats dan een opbouwslot.
o Kies voor gelaagd glas. Dat is moeilijk in te slaan en
vormt voor de inbreker een extra hindernis.
o Let erop dat het raamkader stevig verankerd zit in het
metselwerk.
o Ga voor vergrendelbare raamkrukken.

o Zorg voor buitenverlichting die aanspringt wanneer
iemand uw woning nadert.
• Installeer een elektronisch alarm
o Dit kan een inbraak in uw woning niet voorkomen,
maar geeft de inbrekers minder tijd.
o Als u niet bent aangesloten op een alarmcentrale,
meldt u dan aan op www.police-on-web.be.
o Zet het alarm aan telkens u uw woning verlaat (zelfs al
is het maar voor even).
• Registreer uw waardevolle voorwerpen.
o Dat helpt u bij het aangeven van een diefstal: de politie weet immers wat ze moet zoeken en kan gemakkelijker de eigenaar identificeren. Resultaat: u krijgt
sneller uw gestolen voorwerpen terug.
o U vindt een voorbeeld van een registratieformulier op
www.1dagniet.be
Bekijk de afbeelding hierboven goed, ze somt 7 manieren op om inbrekers te ontmoedigen
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Goed zichtbaar

met de fiets of te voet
Heel wat kleuters en kinderen in
onze basisscholen wonen binnen wandel- of fietsafstand van
de school. Stuur uw kinderen per
voorkeur met de fiets of te voet
naar school. Maar zorg er wel
voor dat ze veilig rijden en goed
zichtbaar zijn in het donker.
Hier enkele tips:

• Zorg er voor dat de fiets van uw kind
in goede staat is: de ketting gesmeerd, de banden niet afgesleten,
het zadel goed afgestemd op zijn/
haar lengte en de remmen in orde!
Een fiets dient uitgerust te zijn met
een witte reflector vooraan, een rode
achteraan, oranje pedaalreflectoren
en twee oranje reflectoren tussen de
spaken van elk wiel of een witte reflecterende strook op de banden.

Website politiezone
in een nieuw kleedje
De website www.politienoorderkempen.be is geheel vernieuwd.
Voor de aanmaak van de website werd gekozen voor het webplatform van de geïntegreerde politie. Het resultaat is een moderne, fris
ogende website waarin de burger centraal staat en die smartphoneen tabletvriendelijk is. De bestaande inhoud werd gerangschikt onder nieuwe vaste rubrieken. Wekelijks worden er ook actuele berichten geplaatst op de webpagina om bijzondere en actuele thema’s
onder de aandacht te brengen.
De wijkdienst vervult een centrale rol in onze politiezone. Hij/zij is
het eerste contactpunt met de bevolking. Via een eenvoudig zoekveld waarbij de straat moet ingegeven worden, kan u als bewoner
zeer snel terugvinden wie uw wijkinspecteur is en hoe deze te bereiken is. Alle nuttige contactgegevens van de verschillende politiediensten werden samen gebundeld onder de nieuwe rubriek
‘Contact’. Ook de verschillende noodnummers vindt u daar snel en
eenvoudig terug.

• Reflecterende kledij is in het donker
zichtbaar voor automobilisten vanop
150 meter. Donkere kledij wordt pas
waargenomen vanop 20 meter. Voetgangers en fietsers hebben er dus
alle baat bij om in donkere periodes
hun kledij aan te passen.

• Tussen het vallen van de avond en
het aanbreken van de dag en overdag als de zichtbaarheid minder dan
200 meter is, bepaalt het verkeersreglement dat vooraan en achteraan
een licht moet worden opgezet. Het
licht vooraan moet geel of wit zijn en
het achterlicht rood. Het rode licht
achteraan moet zichtbaar zijn op een
afstand van 100 meter. Deze lichten
moeten niet vasthangen op de fiets,
maar mogen ook bevestigd worden
aan kledij, rugzak of dergelijke.

Meer blauw op straat
Het personeelskader van de Politiezone Noorderkempen is aangevuld met 6 nieuwe inspecteurs. Deze goedopgeleide jonge talenten
zullen er voor zorgen dat er nog sterker kan ingezet worden op zowel preventie als handhaving. Kortom, de pakkans voor criminelen
of mensen die de verkeersregels met voeten treden, wordt groter.
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energie

Hoe gaat het met Fabrik Elentrik?
Fabrik Elentrik passeerde deze zomer minstens twee keer in elke
deelgemeente van Hoogstraten om aan de bewoners informatie
te geven over energiebesparing, renovatie, premies, zonnepanelen - noem maar op.
We mochten meer dan 215 bezoekers verwelkomen tijdens deze
informatieve avonden. In combinatie met meer dan 89 huisbezoeken het afgelopen jaar kunnen we stellen dat er al heel wat
gezinnen actie hebben ondernomen om zo 87,9 ton CO2 te besparen op jaarbasis. Dit door het plaatsen van zonnepanelen of
-boiler, het vervangen van een oude ketel, het plaatsen van HR
beglazing of het (bij)isoleren van de woning.

Loopt alles van een leien dakje?
Jammer genoeg niet. Er is nog heel wat werk aan de winkel om
de woningen in Hoogstraten duurzaam te renoveren en aan te
passen. Niet alleen om minder CO2 uit te stoten, maar ook om
de woonkwaliteit van onze inwoners te verhogen. Iedereen wil
immers zo aangenaam mogelijk wonen, liefst in combinatie met
een lage energiefactuur.

Warmtefoto’s
De camper van FabrikElentrik zal vanaf april 2019 terug opduiken in de Hoogstraatse wijken om u vrijblijvend advies te geven.
Hiervoor zullen er warmtefoto’s genomen worden van woningen
in wijken waar een Fabrik Elentrik-avond zal plaatsvinden. Deze
foto’s worden in de koude wintermaanden genomen. Wilt uw wijk
of vereniging graag een Fabrik Elentrik-avond, contacteer dan
zeker Carolien Ruts. Zij zal warmtefoto’s nemen in de geselecteerde wijk en organiseert daarna een Fabrik Elentrik-avond waar
u met al uw vragen over energieverbruik, renovatie of hernieuwbare energie terecht kan. Dit alles met een drankje erbij.
Meer info:
03 340.19.19 | carolien.ruts@hoogstraten.be

Haal uw voordeel uit de

Energievreetbon
Stad Hoogstraten heeft in de
voorbije maanden reeds 24
energievreetbonnen aan de
man gebracht. Maar er zijn vast
nog veel meer mensen die recht
hebben op deze interessante
ondersteuningsmaatregel voor
65-plussers of personen met
een verhoogde tegemoetkoming.
Het vervangen van een oud toestel kan een directe en grote
impact hebben op uw energiefactuur. Maar de aankoop
is niet voor elke beurs een
haalbare zaak. Met de Energievreetbon ter waarde van
130 euro kan u een huishoudtoestel van meer dan 10 jaar
oud vervangen door een nieuw
energiezuinig toestel. Het toestel kan aangekocht worden bij
alle deelnemende handelaren.
Elke handelaar kan instappen
op deze actie, onder bepaalde
voorwaarden.
Interesse? Neem contact op
met de huisbezoeker wonen.
03 340 19 19
carolien.ruts@hoogstraten.be
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Sla uw slag met
de tankslag!

Doe mee met de gezamenlijke sanering van stookolietanks
Heel wat eigenaars, die zijn overgeschakeld
op aardgas of hernieuwbare energie, laten
hun oude stookolietank in de grond zitten.
Vaak laten eigenaars na om de tank te verwijderen. Hier zijn echter grote milieurisico’s
aan verbonden. Daarom organiseert het
stadsbestuur samen met de buurgemeenten
en IOK een ‘tankslag’. Dit is een collectieve
sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Niet alleen is het saneren van een
tank goedkoper dan een eventuele bodemsanering. Door samen de markt op te gaan,
willen we goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen.
Kom langs op de infoavond in Hoogstraten op
28 november 2018 (Stadhuis Hoogstraten,
Vrijheid 149) om 20.00 uur. U kan inschrijven
voor de infoavond via www.iok.be/tankslag.
Meer info:
014 56 42 56 | duurzaamheidsteam@iok.be

De samenaankoop
MUURISOLATIE
loopt nog steeds
Zijn de muren van uw woning niet of slechts
beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde
woning verdwijnt 25% van de warmte door
de muren. Indien uw dak goed geïsoleerd is,
is muurisolatie de volgende stap naar een lagere energiefactuur en meer comfort.
Surf naar www.iok.be voor de samenaankoop-tarieven. U kan een afspraak maken
t.e.m 31 december 2018. Dan geniet u van
een premie van Eandis van 6 euro/m² voor
spouwmuur- en 15 euro/m² voor buitenmuurisolatie.

			
Houd de
			
‘stille doder’
			 buiten
CO, voluit koolstofmonoxide, is een gas dat vrijkomt bij
de onvolledige verbranding van de meest uiteenlopende
brandstoffen (o.a. stookolie, aardgas, hout, steenkool). CO
is kleurloos, geurloos, smaakloos en lichter dan lucht en
dus laat het gas zich moeilijk detecteren. In België is CO
dan ook de meest voorkomende oorzaak van dodelijke ongevallen door vergiftiging.
CO wordt wel eens een sluipmoordenaar genoemd omdat
u de eerste signalen van een CO-vergiftiging vaak niet herkent. U wordt moe en wat misselijk, u krijgt wat hoofdpijn...
Vaak denkt u dat u gewoon vermoeid bent en hebt u het
gevoel dat u gaat indommelen.
Wat u zeker moet doen, is zorgen voor voldoende ventilatie.
In een ruimte waar een risicovol toestel is geplaatst, is voldoende toevoer van verse lucht nodig. Een luchtrooster van
10 op 15 cm in een deur of muur (best onderaan de ruimte)
kan hier voor zorgen.Een goed onderhoud van schoorstenen en verwarmingsapparaten is ook van belang. Het zijn
vaak defecte of slecht onderhouden verwarmingstoestellen
die tot de ergste CO-ongevallen leiden.

Hoe CO in huis vermijden
• Verwarmingstoestellen op gas: gelig-oranje vlammen wijzen op slechte verbranding en dus op COgevaar; blauwe vlammen wijzen op een goede verbranding.
• Beschadigde ruiten van de kachel vormen een risico op CO-vergiftiging.
• Verplaatsbare kachels op petroleum of gas zijn te
vermijden, omdat ze rookgassen uitstoten in de
opstellingsruimte.
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11.11.11.-actie
Tentoonstelling

‘allemaal
mensen
onderweg’
Er zijn wereldwijd meer dan 65
miljoen mensen op de vlucht voor
conflict en vervolging. Miljoenen
anderen migreren omwille van armoede, klimaatverandering, toenemende ongelijkheid,…

Help mensen
op weg
naar beter,
steun 11.11.11
“Ik ben Ouly. Ik ben 35 jaar en woon in Senegal. Ik heb het gemaakt
als boerin. Vijftien jaar geleden wilde ik weg uit het harde boerenleven
en verhuisde naar de hoofdstad. Daar startte ik een handeltje op, maar
dat draaide niet goed. Ik ben teruggegaan naar mijn dorp en hoorde
over een project dat vrouwen hielp om groenten te kweken. Ik twijfelde
geen moment. Ik kreeg een stuk grond, wat gereedschap en leerde de
beste teelt¬technieken. Nu verbouw ik aubergines, uien, sla, paprika’s,
chilipepers en okra. Een deel van de opbrengst is voor mijn gezin, de
rest verkoop ik.”
De projecten van de organisatie Symbiose helpen 1.036 Senegalese
vrouwen en hun gezin aan een beter leven. Dankzij Symbiose staat er
genoeg én gezond eten op tafel. De vrouwen hebben nu een eigen inkomen en vergroten zo hun onafhankelijkheid. Migreren hoeft niet meer,
want mensen als Ouly hebben nu een perspectief in hun eigen dorp.
11.11.11 ijvert dit najaar voor een rechtvaardig migratiebeleid dat de
grondoorzaken van migratie aanpakt, maar ook veilige en legale migratieroutes aanbiedt. Een beleid dat niet vervalt in een wij-zij-verhaal,
maar een beleid dat verbindt. Met uw hulp pakt 11.11.11 armoede, honger en onrecht bij de wortel aan.

Met portretten van vluchtelingen
krijgen we inkijk in hun verhaal.
Allemaal mensen onderweg naar
beter, ook naar Hoogstraten.
LDC Stede Akkers,
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Tijdens de openingsuren van het
lokaal dienstencentrum
Meer info:
noordzuid@hoogstraten.be
03 340 19 79

hoe
kan u
steunen
• Via overschrijving op rekeningnummer BE 30000000001111
(vanaf € 40 fiscaal aftrekbaar)
• Met volgende QR-code via de
bancontact app of via de app
van uw bank (GEEN fiscaal attest afgeleverd!)

berichten

Wie verdient de
Hoogstraatse
Cultuurprijs 2018?

Topjaar voor De Mosten

Het recreatiedomein De Mosten heeft een recordjaar achter de rug.
Er passeerden in het zomerseizoen niet minder dan 62.547 bezoekers voorbij de kassa. Daarmee is het record van 1995 verpulverd.
Opvallend aan de grote opkomst is dat het vooral gezinnen zijn die
De Mosten bezoeken. Ook in het winterseizoen kan u in De Mosten
gaan wandelen of gebruik maken van de speeltuin en de horecafaciliteiten.
Meer info: www.hoogstraten.be/demosten

Wordt u de nieuwe
Hoogstraatse stadsdichter?
Beste dichter, poëet, woordenaar. Wij zijn naar u op zoek. Wilt u de
tweede stadsdichter van Hoogstraten worden? Dien dan uw kandidatuur in tot 30 november 2018.
Meer info: www.hoogstraten.be/stadsdichter

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

			Nooit meer oorlog!
Op 11 november 2018 is het 100 jaar geleden zijn dat de wapens in de Eerste Wereldoorlog tot zwijgen
werden gebracht. Daarom willen we dit jaar zeker de slachtoffers van oorlogsgeweld herdenken. De boodschap van elke herdenking in Vlaanderen wordt samengevat met de woorden ‘Nooit meer oorlog!’.
U bent welkom op de herdenkingsplechtigheden op 11 november in uw gemeente:
• Meer: gedachtenisviering om 9u
• Hoogstraten: gedachtenisviering om 9u30
• Meerle en Wortel: gedachtenisviering om 10u
• Minderhout: gedachtenisviering om 11u
Het symbool van de Eerste Wereldoorlog is de klaproos. Het stadsbestuur nodigt u daarom ook uit om op
11 november na de gedachtenisviering een klaproos neer te leggen aan het herdenkingsmonument.
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berichten

Bouwen of verbouwen?
Doe beroep op

gratis planadvies
Heeft u reeds concrete plannen op papier
maar vraagt u zichzelf af of uw bouw of verbouwing ook duurzamer en energievriendelijker kan? In ongeveer 50 minuten worden
uw (ver)bouwplannen gescreend op de belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen door een expert van Kamp
C. Breng gerust uw architect mee. Een volledig uitgewerkt plan is niet noodzakelijk.
Wel vragen we een beperkte voorbereiding,
waarmee we aan de slag kunnen. Kom langs
alvorens u uw bouwaanvraag heeft ingediend, anders zijn veel aspecten reeds definitief vastgelegd.
De eerstvolgende datum voor gratis planadvies is zaterdag 24 november, vanaf 9.00
uur. Inschrijven is verplicht. Contacteer hiervoor het Woonloket.
woonloket@hoogstraten.be
03 340 19 19

Dunningswerken
in Den Rooy
Natuurpunt voert in de tweede helft van het
jaar dunningen uit in een deel van natuurgebied Den Rooy en Smisselbergen. Door de
bossen te dunnen wordt het naaldhout geleidelijk omgezet naar loofhout.
Zo krijgt de natuurlijke verjonging van eik,
berk, lijsterbes en sporkenhout alle kansen.
De werken kunnen mogelijk overlast veroorzaken op de Lage Rooy. Met dank voor uw
begrip.

Een nieuwe start voor

De Speelbabbel
Vanaf 9 november 2018 verhuist De Speelbabbel naar
een nieuwe locatie: de cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 te Hoogstraten. De werking zal voortaan plaatsvinden op vrijdag van 9.00u tot 11.30u, dus niet meer op woensdag.
De Speelbabbel is een ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar samen met hun mama, papa,
grootouder of oppas. De Speelbabbel wil (groot)ouders helpen bij het stimuleren van de ontwikkeling
van hun kind. Daarom staan steeds enkele begeleidsters klaar om u te ontvangen en wegwijs te maken.
De kindjes kunnen er wennen aan een andere omgeving en leren spelen in groep. Zo zal de stap naar de
kleuterschool minder groot zijn.
Op vrijdag 9 november vindt een feestelijke opening plaats met extra animatie voor de kindjes: een
schminkster en een ballenbad. Kom kennismaken! De
Speelbabbel is gratis.
Meer info
www.huisvanhetkindhoogstraten.be
dienst samenleving | 03 340 19 59
samenleving@hoogstraten.be
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Oeps!

Niet gaan stemmen?

Succesvolle actie orgaandonatie
Op zondag 23 september deed het stadsbestuur mee aan de
actie voor orgaandonatie, waarbij 59 Hoogstraatse burgers
zich als orgaandonor lieten registreren. Sterker nog, op een
week tijd werd dit aantal bijna verdubbeld. En onze actie loopt
nog steeds. Wenst u zich ook uitdrukkelijk als orgaandonor te
registreren, dan kan u dit nog steeds doen bij de dienst
Burgerzaken.

Bent u wegens geldige redenen tijdens de verkiezingen op
zondag 14 oktober niet kunnen
gaan stemmen? Denk eraan
om uw bewijs van afwezigheid
zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de onthaalbalie van het
stadsbestuur.
Meer info:
bevolking@hoogstraten.be
03 340 19 11

Meer info:
bevolking@hoogstraten.be | 03 340 19 31

Goe bezig
Groen en blauw voor de
basisschool Hoogstraten
De gemeentelijke basisschool van Hoogstraten kreeg in september de onderwijsinspectie een hele week op bezoek. En
zij zagen dat het goed was, heel goed.
De school scoorde ‘groen’ over de gehele
lijn (dat wil zeggen: de school behaalt alle
doelstellingen).
Voor sommige onderdelen kreeg de
school zelfs een ‘blauwe’ score (dat wil
zeggen: een resultaat boven verwachting). Daarom is het ganse team van de
gemeentelijke basisschool GOE BEZIG!
Voor deze gelegenheid pasten zij zelfs
hun garderobe aan naar groen en blauw…

TERUG

blik
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1. Tosh Laurijssen van het vijfde leerjaar van basisschool Spijker beleefde op 20 september de dag van zijn leven. Hij kreeg de
eer om de gerestaureerde windhaan terug op de spits van de Sint-Katharinakerk te zetten. U kan een reportage hierover bekijken
op www.ketnet.be/karrewiet/20-september-2018-torenhaan - 2. Op 19 september konden de inwoners van Minderhout hun
mening kwijt over de toekomst van hun dorp. Het stadsbestuur en IOK organiseerden bij de Sint-Clemenskerk een infomarkt.
- 3. De grote jobbeurs in de Rabboenizaal van het Spijker trok op 19 september 700 bezoekers. De jobbeurs werd gezamenlijk
georganiseerd door Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas.- 4. Op 10 oktober kwam Radio 1 langs bij kleuterschool Scharrel in
Minderhout om een reportage te maken over het project School-Straten. U kan het programma nog steeds beluisteren via
http://outpost.vrt.be/privemp3/BijDebecker_Hoogstraten_101018090806.html - 5. Er is een aanvang gemaakt met de afbraakwerken aan de kloostersite in Meer. Hier komen 17 nieuwbouwwoningen. Vijf historische gebouwen worden gerestaureerd en
krijgen een publieke of semipublieke functie. - 6. Veel volk op de Dag en Nacht van de Jeugdbeweging op 19 oktober bij De Pax.
De jeugdbewegingen kregen er een stevig ontbijt voorgeschoteld en gingen in uniform naar school
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Wedstrijd
Fotowedstrijd oktober
Deze foto werd genomen in de speeltuin van recreatiedomein De Mosten. Jammer genoeg wist geen
enkele lezer van info’zine dit paaltje te herkennen.
We hebben dus deze maand geen winnaar van onze
fotowedstrijd.

5
5

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord vóór 10 november naar de communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één antwoord per
gezin mailen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand één winnaar.
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FOTO
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Stede Akkers

		
		

Voor iedereen wat lekkers
Anke

op Campus Stede Akkers

		
Lokaal dienstencentrum Stede Akkers in Hoogstraten biedt niet alleen veel 		
activiteiten. Het heeft bovendien een aantrekkelijk aanbod van warme maaltijen en snacks.
Dit zorgt voor een gezellige sfeer en vergemakkelijkt sociale contacten. Sinds september 2018
worden alle maaltijden vers bereid op de campus in Hoogstraten zelf. We spraken met chef-kok
Anke Mous die voor het cateringbedrijf Medirest werkt en dagelijks kookt voor drie groepen gebruikers: de bewoners van het woonzorgcentrum, de bezoekers van het lokaal dienstencentrum
en de gebruikers van de dienst maaltijden aan huis.
Anke, vertel eens iets over je keuken.
Ik werk sinds juli 2017 in de keuken van campus Stede Akkers. Toen ik hier startte was
dit een toeleveringskeuken. De maaltijden
die wij hier aan de bewoners en alle andere
maaltijdgebruikers aanboden, kwamen toen
uit een andere Medirest keuken. Ze werden
er bereid, snel gekoeld en dan hier geleverd.
Maar dan mis je de feeling met de gewoontes van het huis, de wensen van de maaltijdgebruikers en de lokale streekgebonden
gerechten en smaken. En dat is toch belangrijk, nu de stad Hoogstraten werkt aan een
eigen voedselstrategie. Omdat voedsel en
koken mijn grote passie zijn, heb ik samen
met mijn verantwoordelijke en met onze
contactpersonen van het OCMW de mogelijkheid bekeken om de maaltijden hier te
kunnen bereiden.
Wil dat zeggen dat jullie nu alles zelf
bereiden?
Bijna. Wij kopen een aantal zaken voorgegaard aan, zoals bepaalde vleesbereidingen als stoofvlees enz. Hiervoor heb je
grote apparaten zoals een kookketel en een
braadslede nodig. Onze keuken is hiervoor
niet uitgerust. Misschien kan dat ooit nog
veranderen, wie weet… Alle andere zaken
zoals groenten, aardappelen, vis, enzovoort
bereiden wij hier wel zelf.

Welke voordelen heeft de nieuwe werkwijze?
Wij kunnen nu sneller en beter inspelen op
vragen en wensen van onze klanten. Verder
verkorten wij de tijd tussen productie en consumptie. Dat zorgt voor een betere smaak en
kwaliteit. Wij kunnen nu ook beter inspelen
op individuele vragen rond dieetmaaltijden,
allergieën en consistentiewijzigingen. In het
middagrestaurant van het dienstencentrum
serveren we momenteel een zestal verschillende diëten. Vanaf oktober zullen wij ook
voor personen met kauw- en slikproblemen
speciale maaltijden aanbieden.
Wat zijn de reacties?
De gebruikers van de maaltijden aan huis
hebben reeds hun tevredenheid aangegeven op een formulier. De antwoorden waren
allemaal zeer positief. Momenteel lopen
er ook tevredenheidsmetingen in het wzc.
Hiervan heb ik nog geen resultaten.
Waar kunnen mensen terecht die graag eens
een maaltijd proeven?
Personen die maaltijden aan huis wensen,
kunnen die bestellen bij de thuisdienst van
het OCMW. Wie wil eten in het middagrestaurant van het lokaal dienstencentrum,
komt naar de cafetaria of contacteert het
onthaal van Campus Stede Akkers. De medewerkers helpen er u graag verder.

Meer info:
Onthaal campus Stede Akkers | Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten | 03 340 16 00
onthaal.ocmw@hoogstraten.be

vacature
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Noodhulp

Brand/Dringend ziekenvervoer
100/112
Politie
101
Politie administratie
03 340 88 00
Brandweerkazerne
- Niet-dringend ziekenvervoer
en administratie
03 314 32 11
Hidrosan (riolering)
0800 90 300
Anti-gifcentrum
070 245 245
Rode Kruis Hoogstraten
03 482 46 06

Wachtdiensten

Dokters
Tandartsen
(weekends en feestdagen)
Apothekers

014 410 410
0903 39 969
0903 99 000

Zitdagen
- Pensioenen

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

- Huisbezoekenteam/medewerker ouderen:

Woonzorgcentrum Stede Akkers in Hoogstraten zoekt
enthousiaste en dynamische zorgkundigen en verpleegkundigen
met een hart voor oudere mensen.
Wij zijn op zoek naar een (m/v):

verpleegkundigen
Functie

elke maandag van 13.30 tot 15 uur
elke 1ste maandag van 18.00 tot 19.30 uur

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

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

Vragen

Administratief centrum
Vrijheid 149
03 340 19 11
info@hoogstraten.be - www.hoogstraten.be

Als verpleegkundige coördineer je de verpleegkundige en verzorgende taken die jou toegewezen worden. Je biedt deskundige hulp,
verlening, verzorging, palliatieve zorg en stervensbegeleiding aan.

Aanbod
•
•
•
•

Verloning volgens wettelijk barema
11% voor onregelmatige prestaties
Toeslag voor zaterdag/zondagprestaties en nachtprestaties
Maaltijdcheques, attractiviteitspremie, hospitalisatieverzekering
en fietsvergoeding.

Kandidaatstelling
Je kandidatuur stuur je uiterlijk 31 oktober 2018 op, samen met je cv,
kopie van het vereiste diploma en attest van goed gedrag en zeden
naar OCMW Hoogstraten, ter attentie van Jos Matthé, Jaak Aertslaan
7, 2320 Hoogstraten.
Meer info over de voorwaarden en de functiebeschrijving
kan je verkrijgen via personeelsdienst.ocmw@hoogstraten.be
of 03 340 16 00
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