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Ik ben een van de meest ervaren schepenen in het Hoogstraatse 
schepencollege. Ik zit al ruim 30 jaar in de gemeenteraad en ben 12 
jaar schepen van openbare werken geweest in de periode 2000-
2012. Nu heb ik het geluk om deze functie weer uit te oefenen, al 
heet dat nu modieus schepen van stadsprojecten en –patrimonium. 
Bij mijn terugkeer in het stadhuis heb ik gezien dat er veel dingen 
zijn veranderd.

t

BESTE LEZER

Vandaag wil ik het graag met jullie hebben over duurzaamheid. 
Dat is een woord dat voortdurend in allerlei verschillende 

betekenissen wordt gebruikt. Voor ons als bestuursploeg betekent 
het simpelweg dat wij een gemeenschap en een stad willen creëren 
voor onze kinderen en kleinkinderen die beter, veiliger en gezonder 

is dan onze huidige omgeving. 

Ik ben blij dat ik kan zeggen dat we hiervoor de voorbije 
maanden heel wat initiatieven hebben genomen. Onze 

burgemeester ondertekende namens onze stad op 11 oktober het 
Kempenpact, samen met 28 andere Kempische burgemeesters.  

Dat is een vernieuwing èn verscherping van het bekende 
burgemeestersconvenant. Wij gaan in de Kempen 40% CO2 

besparen tegen 2030 én tegen 2050 evolueren naar een 
volledig klimaatneutrale Kempen. Een regio met comfortabele, 

energiezuinige woningen. Een regio waar veel gefietst wordt. Een 
regio met een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. 

Een regio waar landbouw en natuur hand in hand het groene 
karakter van onze regio versterken. Een regio waar energie slim 

gebruikt wordt én betaalbaar is voor iedereen.

Inzetten op een duurzame toekomst kunnen wij als politiek bestuur 
natuurlijk niet alleen. We willen samen met jou, hand in hand, voor 
een duurzame toekomst gaan. We willen samen met jou nadenken 

over ruimtegebruik, over openbaar groen, hoe we voorzichtiger 
kunnen zijn in het verkeer en hoe we de veiligheid kunnen blijven 

garanderen voor iedereen. Daarom hielden wij op 17 oktober de 
eerste thema-avond in het kader van onze ‘inspiratietoer’. Zowat 80 

medebewoners van Hoogstraten waren present om mee te denken 
over ‘duurzame mobiliteit’. Je leest er verder in dit magazine meer 

over.

De tweede thema-avond komt er al aan op 21 november en handelt 
over ‘inspraak voor iedereen’. Want we willen van jou weten hoe 

jij betrokken wenst te worden bij ons beleid. Jouw mening over je 
wijk, je vereniging en je leefwereld is belangrijk.  Daarom willen we 
je inspraak geven bij onze projecten en beleidsacties. Maar hoe wil 
jij dat? Welke vorm moet dat aannemen? Elke Hoogstratenaar is op 

deze thema-avonden welkom om mee te denken. 

Mogen we jou ook welkom heten?

Veel leesgenot, 

Michel Jansen,

Schepen van stadsontwikkeling, klimaat en mobiliteit 
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Mobiliteitsexperte Marjolein De Jonge 
van studiebureau Tridée gaf een 
boeiende uiteenzetting over duurzaam 
mobiliteitsbeleid en hoe dat ons 
verplicht tot keuzes. Hoe kunnen we 
het autoverkeer verminderen? Het 
anders inrichten van straten en pleinen 
is daar één van de oplossingen voor. 
Daarna kregen de aanwezigen de kans 
om in werkgroepen na te denken rond 
uitdagingen inzake mobiliteit. 

Marjolein De Jonge toonde met 
voorbeelden uit heel Europa aan dat 
er minder ruimte moet ingeruimd 
worden voor auto’s. In heel Vlaanderen 
zien we dat koning auto zowel in het 
centrum als in de wijken nog steeds alle 
vrijheid krijgt. Maar … de ruimte tussen 
onze huizen blijft hetzelfde en wordt 
niet groter. Meer ruimte voor de auto 
betekent dus automatisch dat er minder 
ruimte is voor voetgangers en fietsers. 

Dat kan niet eindeloos blijven doorgaan.

In heel wat Europese steden en 
gemeenten is momenteel een 
herinrichting aan de gang van de 
openbare ruimte en de manier van zich 
te verplaatsen. Daarbij wordt het STOP-
-principe gehanteerd. Het woordje STOP 
geeft daarbij de prioriteit aan die de 
verschillende weggebruikers krijgen. 
Eerst komen de Stappers, daarna de 
Trappers, vervolgens het Openbaar 
vervoer en pas als laatste het Privé-
-vervoer (of de auto). Dat wil niet zeggen 
dat de auto gebannen wordt, maar het 
betekent wel dat allereerst moet gezorgd 
worden voor het comfort van stappers en 
trappers. 

 In Hoogstraten verplaatst 60% van het 
verkeer zich met de auto, 22% met de 
fiets, 7% te voet en 6 % met de bus.  Dat 
heeft een zware impact op het milieu, 
want het betekent dat we voorrang 

Samen duurzaam
Op 17 oktober trokken bijna 100 inwoners van onze stad naar lokaal 
dienstencentrum Stede Akkers voor de thema-avond over ‘duurzame 
mobiliteit’. Hoe kunnen we ons vlotter verplaatsen? Daarbij ademen we het 
liefst ook gezonde lucht in. De auto blijkt niet langer koning. Het gaat niet 
zozeer om minder te doen, maar vooral slimmer en anders.

DUURZAAMHEID

Zo was het ooit. Willen we terug naar deze situatie?
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geven aan het meest vervuilende 
vervoer. Het heeft ook een impact op 
de verkeersveiligheid.  Want naast de 
grote ruimte die de auto toebedeeld 
krijgt, vormt ook de snelheid van auto's 
een probleem. Als we 50 km/u rijden 
is er 80% kans dat een voetganger bij 
een botsing overlijdt. Als we 30 km/u 
rijden, heeft dezelfde voetganger 80% 
overlevingskans. Daar moeten we dus 
ook rekening mee houden als we een 
mobiliteitsbeleid uittekenen.

Inspiratietoer Hoogstraten

De thema-avond omtrent mobiliteit was 
de eerste bijeenkomst in de inspiratietoer 
die het stadsbestuur de komende tijd 
onderneemt. Het stadsbestuur vindt 
het belangrijk om de mening van de 
inwoners te kennen over belangrijke 
elementen uit het meerjarenplan. 
Vandaar het idee om in de komende 
jaren thema-avonden te organiseren 
over hoe we onze samenleving kunnen 
verbeteren. Met boeiende sprekers 
en praatcafés. Samen willen we zo tot 

goede ideeën voor Hoogstraten komen. 
Iedereen is welkom en in het bijzonder 
de jongeren. Op de thema-avond rond 
mobiliteit was er alvast een heel mooie 
mix van jeugd, volwassenen en ouderen.
Op ons digitaal stadsplein www.
denkmee-hoogstraten.be kan je de 
eerste grote lijnen reeds terugvinden 
van de doelstellingen voor de huidige 
legislatuur en de maatregelen en acties 
die ons moeten toelaten die doelen 
te bereiken. Op www.hoogstraten.
be/meerjarenplanning vind je een 
overzichtspagina met info over deze 
krachtlijnen en over de inspiratietoer die 
de stad organiseert. 

Tweede thema-avond:
 “Participatie”

De tweede thema-avond gaat over 
inspraak en participatie en vindt plaats 
op 21 november 2019. Wie hier graag 
aan deelneemt, maakt zich best lid van 
ons digitaal stadsplein www.denkmee-
-hoogstraten.be. 

Hoogstraten ondertekent Kempenpact
Op 11 oktober zette onze burgemeester zijn handtekening onder het 
Kempenpact, samen met 28 andere burgemeesters uit de Kempen. Hiermee 
engageert de stad Hoogstraten zich om samen met alle inwoners de 
CO²-uitstoot met 40 % te verminderen tegen 2030 en te streven naar een 
klimaatneutrale gemeente tegen 2050. 



POËZIE
Op zondag 15 september werd de gerestaureerde  
Sint-Katharinakerk feestelijk ingehuldigd. Na anderhalf 
jaar in de stellingen toonde Lange Katrien zich weer in volle 
glorie. Stadsdichter Michiel wijdde er dan ook een gedicht 
aan. De bijzondere schrijfmachine SKRYF die het gedicht in 
zand neerschreef op de Vrijheid, kreeg heel wat bekijks bij de 

bezoekers van Hoogstraten in groenten & bloemen.

deze kerk is een ijkpunt
ze staat als een noordster

boven onze Noorderkempen
een kompas waarmee je steeds thuis geraakt

een kerk waarvan er soms voetballen regenden
ons Katrien

toen je je kalksteen verloor,
spande we een ballerina rok rond je middel
(ik hoop dat netkous met eiken balken ooit 

terug in de mode komen)
Dokter Bibber-gewijs werden je klokken minutieus 

uit je lijf gelicht, gerestaureerd
en zorgvuldig als een harttransplantatie teruggezet 

wanneer we terug je klokken hoorden
wisten we dat het hart van de stad 

nooit was gestopt met kloppen
en plots was je verdwenen

ingepakt als een zonderling kerstcadeau
dat bleef liggen wanneer de boom al is opgeruimd

sta je daar plots
met je kroon

de zwarte ui die vanuit Achtelse wandelwegen schril 
contrasteert tegen een witte hemel

ons Sint-Katharina
het stenen kindje van een graaf en gravin 

maar de grootmoedervan ons allemaal 

Michiel Van Opstal - 2019
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TOERISME

November wandelmaand
Begeleide herfst- & winterwandelingen
In het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 organiseert Toerisme 
Hoogstraten opnieuw begeleide wandelingen. Elke tweede zondag van 
de maand neemt een gids je mee voor een ontspannende wandeling. 
De gids begeleidt de wandeling en vertelt u onderweg honderduit. 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. Een ‘uniek bezoek’ is hier dus 
absoluut op z’n plaats. Deelnemen is gratis.
Programma
• zondag 10 november: Hoogstraten (Minderhout) 
 Groentehuisje & Den Hof
• zondag 8 december: Baarle - 150 jaar spoorverleden
• zondag 12 januari: Hoogstraten (Minderhout) 
 Local Harvest: blauwe bessen
• zondag 9 februari: Hoogstraten – OXFAM Wereldwinkel

Winterse Bierwandeling

Praktisch
• Afstand: ongeveer 9 km
• De wandelingen starten om 13.00 uur. Het einde is voorzien rond 

17.00 uur.
• Deelname is gratis. 
• Stevige wandelschoenen, een fluohesje en een zaklamp zijn geen 

overbodige luxe. 
• Honden niet toegelaten.
• Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 
 toerisme@hoogstraten.be

Geniet van een fikse wandeling met daarna een welverdiend, stevig glas 
streekbier en een dampend bord comfortfood. Na het succes van vorig 
jaar is er ook dit jaar weer de winterse bierwandeling. In samenwerking 
met het Land van Mark en Merkske en ‘3 in de klok’ werkten we maar 
liefst 3 wandelingen uit. 3 x lekkers, 3 x wandelplezier, 3 x mooie natuur!
Wist je dat het Land van Mark & Merkske maar liefst vier brouwerijen op 
het grondgebied heeft ? 

Praktisch
• De wandelingen vinden plaats op vrijdag, zaterdag en zondag
• Afstand: tussen 8 en 11 km.
• Vertrek mogelijk tussen 11.00 en 13.00 uur
• Streekbier met hapje bij vertrek, een heerlijke frisse dorstlesser 

tijdens de wandeling en een heerlijk bord comfortfood met 
een bierige afsluiter. Per wandeling krijg je bovendien een 
degustatieglas van je vertrekplaats als aandenken mee naar huis.

• Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@
hoogstraten.be

• Vanaf 1 december 2019 tot 26 april 2020. 
• Vertrekpunten: Hoogstraten – Treehousebar aan de Mosten
                                 Baarle-Hertog – Cafe Het Pleintje
                                  Merksplas – Smaakhoeve De Lochtenberg

Flirten met 
de grens
De elf kilometer lange wandellus ‘Flirten met de grens 
in de vallei van het Merkske’ van Natuurpunt Markvallei, 
waarbij je maar liefst vier keer de grens oversteekt, is 
met glans bekroond tot wandeling van het jaar in de 
provincie Antwerpen! 

Niet minder dan 1006 van de 2580 wandelaars stemden 
op onze wandeling. Waarvoor hartelijk dank. Een heel 
jaar lang zal Toerisme Provincie Antwerpen, die deze 
wedstrijd organiseert, de wandeling in de kijker zetten. 

Wandeling van het jaar

WANDELING VAN HET JAAR
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SAMENLEVING

”
Van 15 tot 24 november 2019 is het de Week van de Pleegzorg. 
Een moment bij uitstek om stil te staan bij het belang van de 
Vlaamse pleeggezinnen, die elke dag opnieuw klaarstaan 
voor kwetsbare kinderen en jongeren of volwassenen met een 
handicap en/of een psychische problematiek.

Wist je dat er vandaag meer dan 5.300 pleeggezinnen zijn in 
Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of 
volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak 
omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen 
zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. 

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin 
kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook 
pleeggasten, volwassenen met een beperking en/of een 
psychische problematiek kunnen terecht bij gastgezinnen. 
Een pleegkind of pleeggast kan vele jaren in je gezin wonen. 
Maar je kunt er ook voor kiezen om een pleegkind of pleeggast 
enkel in het weekend op te vangen, of tijdens de vakanties. 
Je kan zelfs pleeggezin worden van een kind dat je al kent. 
Bijvoorbeeld een kind dat een tijdje wordt opgevangen door 
oma en opa of door een bevriende buur. Als erkend pleeggezin 
krijg je immers ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. 

Zelf pleeggezin of gastgezin 
worden?

Er is nog een groot tekort. Of je nu 
holebi of hetero bent, getrouwd, single 
of een nieuw samengesteld gezin, zelf 
kinderen hebt of niet … iedereen met 
een hart voor kwetsbare kinderen of 
volwassenen kan zich opgeven als 
kandidaat-pleeggezin of gastgezin. Je 
volgt een voorbereidingstraject en gaat 
op zoek naar de vorm van pleegzorg die 
het best bij je past. 

Als pleegzorggemeente zetten we 
pleegzorg graag mee in de kijker tussen 
15 en 24 november. Onder het motto ‘er 
kan nog een bordje bij’ vind je in de BiB 
van Hoogstraten  een themastand met 
boeken, flyers, enzovoort..

Week van de Pleegzorg
 “Je thuis delen, verrijkt je leven”

Praktisch:

• Wil je meer weten over pleegzorg? 
Vraag dan het gratis infopakket 
aan via www.pleegzorgvlaanderen.
be of tel. 0800 30181

• Je kunt ook altijd terecht op een 
informatieavond van de dienst 
pleegzorg. De volgende infosessie 
in onze regio vindt plaats op 
donderdag 28 november, van 
19.30 tot 21.30 uur in Turnhout 
(Patersstaat 62).  Hiervoor kan 
je je inschrijven via het nummer 
0499 75 51 59.

• Meer info op: 
www.huisvanhetkindhoogstraten.
be/pleegzorg

8 |  INFO’ZINE Hoogstraten 11/2019



 
Twee changemakers in de kijker:

 
 

• Antwerps hiphopper en troubadour Johannes Faes, beter gekend als Tourist LeMC, schreef speciaal voor de 
11.11.11-campagne een campagnelied.  

 Je kan dat beluisteren op de website van 11.11.11. www.11.be/component/elf
• Ontdek meer hoopvolle verhalen van changemakers wereldwijd 
 Lees hun verhaal op www.11.be/changemakers. 

 STEUN ONZE 'CHANGEMAKERS'
Steun tijdens de campagneweek van 1 tot 11 november onze 20.000 vrijwilligers die 
geld inzamelen voor 11.11.11.  In Hoogstraten doet het comité een verkoopactie aan de 
grootwarenhuizen op zaterdag 9 november en op zondag 10 november van 10.00 tot 12.00 uur 
aan de kerk van Meersel-Dreef.

Of stort een bijdrage op BE30 0000 0000 1111 of via www.11.be/steunen

11.11.11
strijden tegen ongelijkheid, 
klimaatverandering, armoede, 
uitbuiting en ander onrecht.
Maar het wordt hen moeilijk gemaakt. 
De vrijheid voor meningsuiting staat in heel 
wat landen onder druk. Net daarom zijn deze 
changemakers belangrijk. 

•Esperanza is mede-oprichtster van Acción Ecológica, 
een organisatie die strijdt tegen petroleumontginning 
in de Amazone. Ze wil natuurgebieden zoals Yasuní 
uit de handen van oliemaatschappijen houden. Ze 
helpt inheemse gemeenschappen om hun rechten te 
verdedigen, via monitoring, campagnes en juridische 
acties.  Esperanza heeft mee bijgedragen aan een 
belangrijke primeur op wereldvlak: de rechten van de 
natuur werden opgenomen in de grondwet van Ecuador.  
  

•Thaïs is de directeur van Radio Maendeleo in Bukavu, 
Zuid-Kivu.  Met Radio Maendeleo geeft hij een stem 
aan lokale gemeenschappen en ngo’s. Aan de hand 
van politieke debatten informeert hij het volk over de 
verkiezingen en hun rechten. Hij geeft jongeren in de 
Democratische Republiek Congo een stem door hen 
zendtijd te geven.  Hoogstratenaar Stan Goetschalckx stond 
mee aan de wieg van dit initiatief en ontvangt dan ook van 
de stad Hoogstraten en de Meerse Werkgroep steun voor 
de verdere uitbouw van deze organisatie. 
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'Les délices 
de Za-Kpota'
Het eerste sinaasappelssap smaakt naar meer

In elk Info’zine van

2019 laten we je kennismaken met 

OogstStraten. Onder de naam 

OogstStraten willen we met al onze inwoners 

werken aan duurzaam voedsel. Samen met 

producenten, handelaars en consumenten 

willen we nadenken over voedingsproducten 

van bij ons, die niet alleen lekker zijn, maar 

ook gezond en milieuvriendelijk. Deze maand 

gaan we op bezoek bij onze stedenband 

Za-Kpota (Benin). Ook daar zijn ze 

bezig met lokaal en 

duurzaam voedsel.
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Fruitverwerker SVZ, Coöperatie 
Hoogstraten, Rotary en stad Hoogstraten 
steunen de jongerenorganisatie 
Cjepez om in samenwerking met 
de eerste sinaasappelcoöperaties 
van Za-Kpota artisanale sappen te 
produceren. De werkloze jongeren en 
de sinaasappelproducenten kijken op 
die manier de toekomst hoopvoller 
tegemoet.

Za-Kpota produceert jaarlijks 
ongeveer 30.000 ton sinaasappelen. 
25% wordt niet geplukt of verkocht.  
Za-Kpota en Hoogstraten zetten met 
steun van de Beninse en Belgische 
overheid in op een versterking van de 
sinaasappelfilière. Iedere partner zet in 
op een deel van de keten. Wij focussen 
ons op de vorming van coöperaties en de 
verkoop van de sinaasappelen. 

 
Cjepez
Een doorn in het oog van alle betrokkenen 
zijn twee sapfabrieken die stilliggen. 
Een eerste dateert al van 1983 en werd 
door Israël gefinancierd. Een tweede is 
veel recenter - van 2013 - en was een 
gift van de voormalige president. De 
opeenvolgende buitenlandse bedrijven 
die deze fabriek wilden runnen, 
kregen de productie niet van de grond. 
De jongeren van Cjepez pakten de 
uitdaging op. Cjepez staat voor ‘Cercle 
de jeunes engagés pour la promotion 
de l’excelllence dans la commune de Za-
-Kpota’. We leerden de NGO kennen bij 
de voorbereiding van de inleefreis van 
een aantal Hoogstraatse jongeren naar 
Za-Kpota. Zij bieden jongeren zonder 
diploma lager onderwijs aan en kansen 
om stages te lopen en opleidingen te 
volgen. Twee meisjes en twee jongens 
van Cjepez gingen op stage bij een 
ondernemer in Bohicon die stap voor 
stap een artisanaal sapfabriekje uit de 

grond stampte. Tijdens deze stage ging 
de raad van bestuur van Cjepez aan de 
slag om een project uit te schrijven voor 
artisanale verwerking van fruit. Door 
een kleinschalige productie-eenheid te 
starten wilden ze tewerkstelling creëren 
voor jonge, laaggeschoolde werklozen, 
samenwerking tussen alle lokale actoren 
versterken en een markt voor lokale 
producten opzetten. Door het aanbieden 
van de sappen in de scholen kan ook de 
voeding van de schoolgaande kinderen 
worden verrijkt. In  een eerste jaar hopen 
ze 21 ton sinaasappelen en citroenen te 
verwerken.

Primeur
De jongeren van Cjepez gaven ons de 
primeur van het eerste sinaasappelsap 
van Za-Kpota. We kregen we de kans 
om hun bedrijfje te bezoeken en het 
productieproces mee te volgen. De 
jongeren zijn terecht fier op wat ze 
realiseerden. Hun initiatief geeft ook 
een boost aan de pas opgerichte 
coöperaties. Zij maken ook volop 
plannen om uit te breiden naar de 
verwerking van het organisch afval met 
een biogasinstallatie en compostering 
en verkoop van organische meststoffen. 
Ze gaan hun klanten ook aanmoedigen 
om kroonkurken bij te houden. 

De jongeren die er werken ontvangen 
voorlopig geen loon, maar blijven 
desondanks zeer gedreven. Het sap 
wordt voorlopig onder de marktprijs 
verkocht: 250 FCFA ipv 300 FCFA. Voor 
hun project ontvingen ze financiële 
steun van de stad, Rotary Hoogstraten 
- Kempen, de ResTANTEs, SVZ Breda 
en Coöperatie Hoogstraten. Ook de 
gemeente Za-Kpota, Cjepez en de 
jongeren droegen hun steentje bij. 

.

Wat aardbeien zijn voor Hoogstraten, zijn de sinaasappelen 
voor Za-Kpota. Als het aanbod de vraag overtreft, duiken de 
prijzen op de versmarkt in elkaar. De producenten  zoeken 
dan naar uitwegen om hun product toch nog te verkopen aan 
een aanvaardbare prijs. Verwerking in confituren, sappen, 
diepvries,... biedt dan een uitkomst.

Praktisch:

• Je kan de activiteiten van Cjepez 
volgen op hun facebookpagina: 
www.facebook.com/pages/
category/Nonprofit-Organization/
Cjepez-538007696334014/

• Steun is nog steeds welkom. 
Neem daarvoor contact op met de 
dienst mondiale samenwerking 
op tel.nr. 03 340 19 54.

Ontdek alle initiatieven van 
OogstStraten op 
www.oogststraten.be.

Vers van de pers
Terwijl we dit artikel schrijven, 
vernemen we dat het agentschap 
voor werk van Benin het 
sapfabriekje van de jongeren is 
komen bezoeken. Ook de directrice 
van het regionaal agentschap 
voor landbouwontwikkeling 
houdt woord. Zij bezoekt samen 
met een vertegenwoordiger van 
de wereldbank Za-Kpota en de 
sapfabriek. Wij duimen dat  
Za-Kpota wordt geselecteerd voor 
dit programma. 

Ook IRA, een sapfabriek in Allada, 
sloot deze week een overeenkomst 
met de gemeente Za-Kpota voor 
een samenwerking met 30 tot 50 
producenten.
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BIB

100% IJS
 Antarctica en de klimaatverandering

Antarctica, ver van ons bed? Vergeet het! Als er één 
symbool is in deze tijden van klimaatverandering, dan 
is het dit ongerepte continent wel. 4.000 kilometer 
sneeuw en ijs, soms in een laag tot 4,5 kilometer dik. 
Temperaturen die kunnen dalen tot 85 graden onder 
nul. Het gevoel dat je volledig van de wereld bent. Het 
is maar weinig bekend dat dit continent ook een grote 
rol speelt in ons huidige en toekomstige klimaatleven.

Tijdens deze prachtige lezing neemt Johan Lambrechts, 
reisjournalist en schrijver van twee poolboeken, je mee 
naar de koudste, ijzigste, winderigste en droogste 
plek ter wereld. Nergens anders heeft de natuur zo’n 
onvoorstelbare proporties. Gekruid met veel anekdotes 
en rijkelijk geïllustreerd met audio- en beeldmateriaal 
van reisfotografe Hilde Vander Linden hoor en zie je 
het spannende verhaal van de avontuurlijke exploratie 
van Antarctica, van de Belgica-expeditie tot de nieuwe, 
duurzame Prinses Elisabethbasis die volledig draait op 
hernieuwbare energie. Daarna gaan we dieper in op de 
rol van het continent als het klimaatgeheugen van onze 
planeet en als thermometer van de gezondheidstoestand 
van de aarde. 

 

VOORLEESWEEK: 
Wat is jouw voorleesritueel?
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. 
Tijdens de Voorleesweek zetten we graag het belang én het 
plezier van voorlezen in de kijker. De Voorleesweek loopt van 
16 tot 24 november en staat in het teken van 'voorleesrituelen'. 
Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag 
een leuk fragment voor de schoolbel luidt… wat is jouw 
voorleesritueel? Van voorlezen een vaste gewoonte maken, 
daar draait het om!

Natuurlijk kan je ook via de BiB aan een aantal voorleesrituelen 
deelnemen, vaste momenten waarop je dankzij de 
voorleesvrijwilligers volop van verhalen kan genieten. Elke 
zaterdag en elke laatste woensdag van de maand kan je in 
de hoofdbibliotheek naar vertellingen komen luisteren. Op 
zaterdag is dat van 10.00 tot 12.00 uur, op woensdag van  
14 .00 tot 16.00 uur.
Het hele jaar door lezen onze vrijwilligers in de basisscholen. 
Hoe vaak dit gebeurt en voor welke klassen, hangt af van school 
tot school. Tijdens de Voorleesweek komen daar nog extra 
sessies in de plaatselijke BiB bij. Ook bij bibverkenningen zoals 
Touwtje trek, Ganzenbord en Bibster, zorgen de bibvoorlezers 
voor een fantasierijke afsluiter.

Maar niet alleen kinderen zijn blij als er voor hen wordt 
voorgelezen. Ook bij de bewoners van het woonzorgcentrum 
zijn onze voorlezers regelmatig actief. 

Ben je zelf nog op zoek naar voorleestips om je voorleesritueel 
thuis leuk in te vullen? Op de bibcatalogus vind je heel wat 
tips, geschikt volgens leeftijd. Of kom eens in het aanbod op 
de themastand in de bib snuisteren.

 

CoderDojo 
Op 2 november is er weer een gratis digitaal knutselatelier 
voor kinderen tussen 7 en 17 jaar. Ze leren programmeren 
en omgaan met technologie. Er wordt géén les gegeven, de 
nadruk ligt op proberen en van elkaar leren. 

Sluitings-
dagen: 
De BiB is gesloten 

op vrijdag 1, zaterdag 2 
en maandag 11

 november.

foto: Hilde Vander Linden

Praktisch:
•  Donderdag 14 november om 19.30 uur
•  Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1b
• Tickets:  3 euro via www.hoogstraten.be/vormingbib

Praktisch:
• Wanneer? 2 november 2019 van 09.30 tot 

12.30 uur
• Waar? Ontmoetingsruimte hoofdBiB
• Graag vooraf inschrijven
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Hondenspeelweide in Hoogstraten
Honden zijn sociale dieren. Ze houden van contact met andere honden, 
maar krijgen hier weinig kansen toe. Als ze zich met hun baasje buiten hun 
omheinde tuin begeven, moeten ze steeds aangelijnd blijven, waardoor spelen 
met soortgenoten niet eenvoudig is. Om aan deze vraag tegemoet te komen, 
wordt er op het speelplein in de Tinnenpotstraat een zone gereserveerd als 
hondenspeelweide. Een plekje waar je hond, uiteraard binnen een omheining, 
even van de leiband kan en de ruimte heeft om spelen met andere honden. We 
verwachten dat je je als hondeneigenaar aan de regels houdt. Je blijft altijd 
verantwoordelijk voor je hond! Die regels staan duidelijk beschreven bij het bord 
dat de hondenspeelweide aangeeft.
 
Zoek je ruimte om je hond te laten rennen? Dan kan je terecht in de losloopzone 
van Natuur en Bos in Wortel-Kolonie.
•  Meer info: www.natuurenbos.be/wortel-kolonie

Wil jij zwerfkatten 
opvangen?
Zwerfkatten zijn, eenvoudig gezegd, 
katten die geen eigenaar hebben. 
De meeste van deze dieren waren 
oorspronkelijk huiskatten. Ze zijn 
weggelopen of bewust door hun 
eigenaar op straat gezet. Zeven jaar 
geleden startte het stadsbestuur een 
diervriendelijk zwerfkattenbeleid op. 
Gesteund door verschillende lokale 
dierenartsen en intussen verschillende 
vrijwilligers worden inspanningen 
gedaan om zwerfkatten te steriliseren of 
te castreren. Intussen werden er al meer 
dan 650 katten behandeld.

Vrijwilligers gezocht
Ben je een dierenvriend en wil je veel 
leed helpen voorkomen? Voor de 
uitvoering van ons zwerfkattenbeleid 
zoeken we nog vrijwilligers die bereid 
zijn om te helpen bij volgende taken:
• vangbakken opstellen;
• de dieren bij vangst naar de dierenarts 

brengen voor sterilisatie/castratie;
• deze dieren na operatie 
 terugbrengen naar de plaats van 

vangst.

Wil je een huisdier 
adopteren of 
kopen?

Ken je de regels waaraan je je 
moet houden? Bezoek de website 
www.huisdierinfo.be. Je vindt er 
alle regels en een check om te 
zien of je écht klaar bent voor een 
huisdier.

DIERENWELZIJN

Steriliseer je huiskat
We willen alle katteneigenaars wijzen 
op de verplichting om hun huisdier te 
steriliseren of te castreren. Dit zijn vrij 
eenvoudige ingrepen waarvan je kat 
weinig hinder ondervindt. 

Nieuwe regels voor 
het houden van 
reptielen
Vanaf 1 oktober 2019 mogen nog slechts 
422 soorten reptielen vrij verhandeld en 
gehouden worden: 249 soorten hagedissen, 
107 soorten slangen en 66 soorten 
schildpadden. Op die datum treedt namelijk 
de zogenaamde positieve lijst van reptielen 
in werking. Heb je al een reptiel dat niet op 
de positieve lijst staat? Dan moet je kunnen 
aantonen dat je het dier al hebt van voor 1 
oktober 2019.
Als je geen aankoopbewijs of verklaring 
van de dierenarts hebt, kan je tot en 
met 30 november 2019 je dier(en) online 
registreren op www.huisdierinfo.be/
aangifte-reptielensoort-die-niet-op-de-
-positieve-lijst-van-reptielen-staat  

Praktisch:
•  Je kan de aanwezigheid van 

zwerfkatten melden bij stad 
Hoogstraten op frontoffice@
hoogstraten.be of

    03 340 19 11
• Meer info: Milieudienst  

ingrid.brosens@hoogstraten.be
 03 340 19 39
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BEVOLKING

Wat is een 
ontruimingsprocedure?
De ontruimingsprocedure start op 
20 november 2019. Die loopt in 
verschillende fases:
1) Bij de ingang van de begraafplaats 

zal een jaar lang een bericht worden 
aangeplakt om alle nabestaanden in 
kennis te stellen van de ontruiming. 
Dit bericht komt ook aan alle graven 
die zullen worden ontruimd. 

2) Vanaf 20 mei 2020 beschikt de 
familie over een periode van 6 
maanden om de voorwerpen (foto’s, 
bloemstukken, beeldjes,…) op de 
betrokken grafmonumenten van de 
overledenen weg te nemen. 

3) Na 20 november 2020 worden 
overgebleven grafmonumenten en 
voorwerpen door de gemeentelijke 
diensten verwijderd.

4) Nadien zal er een gedenksteen 
geplaatst worden op de 

Ontruimingsprocedure op de 
begraafplaatsen van Hoogstraten en Meer
De begraafplaatsen van Hoogstraten en Meer stevenen af op een tekort aan 
ruimte. Binnenkort zal er onvoldoende plaats zijn om overleden medebewoners 
een rustplaats te bieden. Daarom heeft stad Hoogstraten besloten om haar 
reglement inzake begraafplaatsen toe te passen. Via een ontruimingsprocedure 
zullen nieuwe plaatsen worden gecreëerd, zodat nog steeds begravingen 
kunnen plaatsvinden. 

begraafplaats met alle namen van de 
overleden personen waarvan het graf 
geruimd werd.  

Welke graven komen in aanmerking 
voor de ontruimingsprocedure?
In 2013 is er gestart met een 
‘rotatiesysteem’ waarbij de oudste 
bestaande graven werden ontruimd, 
om zo plaats te maken voor nieuwe 
begravingen. Dit systeem zal verder 
doorgetrokken worden:

 2013                                 2020

Begraafplaats
Hoogstraten

Begraafplaats
Meer

Alle graven tot 1969, 
waarvoor geen concessie 
bestond, werden 
ontruimd. 

Alle graven tot 1965, 
waarvoor geen concessie 
is genomen, werden 
ontruimd. 

Alle graven tot 1960 
waarvoor de concessie 
is vervallen, werden 
ontruimd. 

Alle graven tot 1975, 
waarvoor geen concessie 
is genomen, zullen worden 
ontruimd. 

Alle graven tot 1975, 
waarvoor geen concessie 
is genomen, zullen worden 
geruimd. 

Alle graven tot 1965, 
waarvan de concessie is 
vervallen, zullen worden 
ontruimd
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Enkel de graven waarop vanaf 20 
november 2019 een bordje geplaatst 
staat, zullen ontruimd worden. Graven 
van overledenen die op een later tijdstip 
begraven zijn, blijven behouden.  

Waarom moeten wij deze 
graven ontruimen? 
• Plaatsgebrek: dankzij deze ruiming 

zal er voor de volgende 7 à 8 jaar 
voldoende plaats zijn voor nieuwe 
begravingen. Op deze manier hoeven 
de inwoners niet nodeloos belast te 
worden met veelvuldige kleinschalige 
ruimingen op het kerkhof.

• Kerkhofbeheer: om een beter 
kerkhofbeheer mogelijk te maken 
en een sfeervolle vergroening van 
de begraafplaats te realiseren, is het 
noodzakelijk om vooruit te kijken en 
ruimte vrij te maken. Dit is belangrijk 
om een duidelijk overzicht op de 
begraafplaats te behouden.  

• Gelijkheid: door ervoor te kiezen om 
alle graven tot en met 1975 te ruimen, 
wenst het stadsbestuur een gelijke 
behandeling te voorzien voor alle 
nabestaanden van de overledenen. 

Cruciale vragen
• Moet ik een volledig jaar wachten of 

mag ik al eerder toestemming geven 
om het graf te laten ruimen? Als je dat 
wil, kan je er ook voor opteren om een 
graf eerder te laten ruimen en dus niet 
de volledige ontruimingsprocedure 
van 1 jaar af te wachten. Hiervoor mag 
je een toelating bezorgen bij de dienst 
burgerlijke stand, ondertekend door 
alle nabestaanden van de overleden 
persoon. 

Wat betekent grafrust en 
hoelang loopt deze?
Iedere overledene heeft recht op 
grafrust, dit wil zeggen een periode 
dat het graf ongestoord blijft en niet 
hergebruikt mag worden. De Vlaamse 
wetgeving legt op dat de grafrust van 
een graf zonder concessie maximum 25 
jaar mag duren, en voor een graf met 
concessie maximum 50 jaar. 
 
Het reglement van stad Hoogstraten 
kent de maximale grafrust toe, dit wil 
zeggen dat het stoffelijk overschot van 
de overledene gedurende 25 jaar (of 50 

Praktisch:
•  Als je bijkomende vragen hebt met betrekking tot de ruiming van de graven, mag je steeds contact opnemen met de 

dienst burgerlijke stand op bevolking@hoogstraten.be of 03 340 19 31. 
• Wens je het stoffelijke overschot van je dierbare te laten cremeren, dan dien je hiervoor de toestemming van het parket 

aan te vragen.

jaar bij graven met concessies) begraven 
blijft. Bovendien zegt het gemeentelijk 
reglement dat na deze termijn alle 
overledenen begraven blijven totdat 
de heringebruikname van de zone zich 
opdringt, waardoor de graven dienen 
geruimd te worden.

Aantal begravingen in Hoogstraten

Begraafplaatsen 
worden verfraaid

Op de begraafplaatsen van 
Hoogstraten, Minderhout en Meer 
zijn de grasvelden geverticuteerd 
en ingezaaid. Op de andere 
kerkhoven gebeurt dit op een latere 
datum, om de herdenking niet 
te storen tijdens de periode van 
Allerheiligen. Dan komen er immers 
veel bezoekers. 
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BERICHTEN

Charter tegen 
kinderarmoede

Stad Hoogstraten organiseerde medio oktober heel wat 
activiteiten in het kader van de werelddag van verzet tegen 
armoede. Zo ondertekende het schepencollege samen met 
de directeurs van alle Hoogstraatse basisscholen het charter 
tegen kinderarmoede. Samen zeggen we nee tegen (kans)
armoede en werken we maatregelen uit om van de Hoogstraatse 
scholen kansrijke scholen te maken. Er is bijvoorbeeld een 
stappenplan ontwikkeld rond onbetaalde schoolrekeningen. 

Om armoede doeltreffend aan te pakken pleegt de stad 
voortdurend overleg met sociale partners zoals Huis van het 
Kind Hoogstraten, welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, De Toevlucht 
en de brugfiguren van het Rode Kruis. Hoogstraten zet sterk 
in op het begeleiden van kwetsbare gezinnen met het project 
gezinsondersteuning. Vanaf het moment dat er bij een 
kwetsbaar gezin een kindje wordt verwacht, wordt proactief 
een traject opgestart. De allerkleinsten ondersteunt de stad 
Hoogstraten i.s.m. welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je met het project 
Pampers & Co, waarbij ouders op doorverwijzing aan een zeer 
zachte prijs melkpoeder en groenten- en fruitvoeding kunnen 
kopen. Wat oudere kinderen krijgen via het subsidiereglement 
vrijetijdsparticipatie de kans om 50% van het inschrijvingsgeld 
voor o.a. kampen en uitstappen terugbetaald te krijgen.

Brugfiguren
Hoogstraten op zoek 
naar extra vrijwilligers!
Wie ben je? Je bent minstens 18 jaar oud. Een vooropleiding is 
niet nodig, wél een warm hart voor kinderen.
Wat doe je? Je helpt een kind uit de lagere (of kleuter)
school één uur per week met het huiswerk gedurende een 
schooljaar. Als brugfiguur maak je contact met de school en 
de klasleerkracht van het kind, om een brug te slaan tussen 
beiden. 
Wie help je? Maatschappelijk kwetsbare kinderen. Het kan 
hier gaan over kinderen in armoede, anderstalige kinderen, 
kinderen met weinig oefenkansen thuis,… Kortom kinderen 
waarbij het voor ouders moeilijk is om te helpen met het 
huiswerk. 
Wanneer? In overleg met de ouders van het kind bespreek je 
één moment per week dat voor beiden uitkomt (niet tijdens 
schoolvakanties).
Waar? Bij het kind thuis. Wij begeleiden zowel kinderen in 
Hoogstraten-centrum als in de dorpen.
Wie begeleidt je? Het project is een organisatie van het 
Rode kruis. Tips en tricks omtrent de begeleiding worden 
uitgewisseld op regelmatige overlegmomenten met de andere 
vrijwilligers, de klas- en zorgjuf en CLB. De coördinator van het 
brugfigurenproject zorgt voor een vlot verloop in elk gezin. 
Momenteel begeleiden we zo’n 20 kinderen. Er staan er nog 
enkele te popelen om ook wekelijks te mogen samenwerken 
met een brugfiguur!

Goe Bezig
Basisschool ’t Dreefke in Meersel-Dreef kreeg in de loop van oktober inspectie 
over de vloer. Gedurende bijna een week werden de onderwijsmethoden, 
de gebouwen, de lessen onder de loep gehouden. Wat was het resultaat? 
Een uitmuntende beoordeling. Van harte proficiat aan de directrice, het 
lerarenteam, de onderhoudsploeg en het oudercomité. ’t Dreefke heeft met vlag 
en wimpel bewezen de ‘warmste school’ te zijn. Proficiat! 

Praktisch: 
• Fons Gieles | 0482 46 06  
 voorzitter@hoogstraten.rodekruis.be
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Hoogstraten, 
een sterk merk!?
Hoogstraten wil zichzelf in de markt zetten als topmerk. Het 
stadsbestuur wil Hoogstraten ontwikkelen als kwaliteitsvolle 
bestemming, waar iedereen graag woont, ontspant, geniet, 
proeft, logeert, werkt en leeft. Waar staat Hoogstraten voor? 
Hoe zien anderen Hoogstraten? Hoe willen we dat anderen 
ons zien?'

Als je deze vragen stelt aan verschillende doelgroepen, 
is het antwoord telkens anders. Voor eigen inwoners 
gaat het vaak over een aangename woonplaats met veel 
ontwikkelingsmogelijkheden. Bezoekers en toeristen kennen 
de Hoogstraatse aardbei, loven het erfgoed, houden van 
de gezellige terrassen en de wandel- en fietspaden. Voor 
jongeren staan De Mosten of de Antilliaanse Feesten centraal 
en de handelaars stellen het winkelcentrum voorop. 

Stuk voor stuk sterke troeven die mee de identiteit van 
Hoogstraten bepalen en meer dan hoog scoren op het 
gebied van kwaliteit. Maar wat vind jij dat de identiteit van 
Hoogstraten is of moet zijn? Met enkele korte vragen stellen 
we je graag op de proef en polsen we naar jouw beeld over 
Hoogstraten. Beantwoord de vragen van de enquête en geef 
jouw idee, het neemt slechts twee minuten in beslag. 

Praktisch:
• Je vindt de bevraging ‘Hoogstraten, een sterk merk’ 

op www.denkmee-hoogstraten.be. 

Wie wordt Sportlaureaat van 2019?
Heb je in 2019 een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd? Dien dan jouw kandidatuur in voor een huldiging op 
de sportlaureatenviering van 15 februari 2020. Je kan jezelf kandidaat stellen voor de titel van sportman, sportvrouw, 
sporttiener, sportploeg, sportvereniging of sportverdienste van 2019. Formulieren moeten vóór 1 januari 2020 binnen zijn 
op de sportdienst. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Wie sleept de 
cultuurprijs
in de wacht?
Op 8 februari 2020 reikt de Cultuurraad opnieuw 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. 

Uiteraard kan de Cultuurraad maar op zoek gaan naar 
een opvolger voor ’20 jaar Groenten en Bloemen’ als 
ze kandidaten hebben om uit te kiezen. Welk cultureel 
evenement liet je verbijsterd achter, waar krijg je nog 
altijd spontaan kippenvel van als je eraan terugdenkt, 
welke cultuurliefhebber stal dit jaar je hart? 

Iédereen kan vanaf 1 november 2019 tot 3 januari 2020 
kandidaten opgeven via 
www.hoogstraten.be/cultuurprijs. 

Praktisch: 
Meer info bij cultuur@hoogstraten.be of 03 340 19 57

Praktisch:
• Het reglement en de invulformulieren vind je op www.hoogstraten.be/sportlaureatenviering. 
• Meer info: Sportdienst | 03 340 19 11 | sport@hoogstraten.be
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VEILIGHEID

Houd je woning veilig!
Het is weer wintertijd en het wordt dus 
veel sneller donker. Dat betekent dat 
er meer woninginbraken zijn. Je kan er 
zelf voor zorgen dat het risico op een 
inbraak sterk afneemt,  zo vertellen 
ons de specialisten van Politiezone 
Noorderkempen. 

Deze maatregelen zijn eenvoudig, 
efficiënt, gemakkelijk toe te passen en 
kosten bijna niets!

Neem goede gewoonten aan
• Doe altijd ramen en deuren op slot, 

ook als je maar voor even afwezig 
bent

• Plaats aantrekkelijke voorwerpen 
zoals gsm, laptop, televisie, enz. uit 
het zicht van voorbijgangers.

• Geef altijd de indruk dat er iemand 
aanwezig is: werk met tijdschakelaars 
voor de verlichting, laat bij 
afwezigheid je brievenbus leegmaken 
en vraag aan je buren om de rolluiken 
op en af te laten.

• Vermeld vooral niet op uw blog of 
sociaal netwerk dat je op reis bent

• Berg materiaal dat de inbreker van 
pas zou kunnen komen op, zoals een 
ladder, tuingereedschap, enz. 

Installeer mechanische 
beveiligingsmaatregelen 
• Voorzie de buitendeuren van een 

meerpuntssluiting met minstens drie 
sluitpunten.

• Kies voor gelaagd glas. Dat is moeilijk 
in te slaan en vormt voor de inbreker 
een extra hindernis.

• Ga voor vergrendelbare raamkrukken.
• Zorg voor buitenverlichting die 

tijdig aanspringt wanneer iemand je 
woning nadert. 

Installeer een 
elektronisch alarm 
Dit kan een inbraak in je woning 
niet voorkomen, maar detecteert de 
aanwezigheid van inbrekers zodat ze 
minder tijd hebben om waardevolle 
voorwerpen te zoeken.
• Als je niet bent aangesloten op een 

alarmcentrale, meld dan je systeem 
aan op www.police-on-web.be.

• Zet het alarm aan telkens je jouw 
woning verlaat (zelfs al is het maar 
voor even).

Registreer je waardevolle 
voorwerpen. 
Dat helpt je bij het aangeven van een 
diefstal: de politie weet immers wat ze 
moet zoeken en kan gemakkelijker de 
eigenaar identificeren. Resultaat: je 
krijgt sneller uw gestolen voorwerpen 
terug. Je vindt een voorbeeld van een 
registratieformulier op
 www.1dagniet.be

Rookmelders verplicht
Wist je dat stad Hoogstraten goedkope rookmelders aanbiedt en dat je 
daarmee gelijk de Stichting Brandwonden ondersteunt? Kom even langs bij 
het onthaal van het stadhuis of plaats een bestelling via wonen@hoogstraten.
be.
Sinds 2013 is er in Vlaanderen een rookmeldersverplichting ingevoerd op 
de huurmarkt maar in 2020 komt er ook een rookmeldersverplichting op de 
eigendomsmarkt. Als je rookmelders installeert kan je je op de website 
www.hangrookmelders.be registreren en maak je kans op een koptelefoon van 
Beats of een gratis Premium-abonnement van 1 maand op Spotify.

Waar hang ik mijn rookmelders? En hoeveel moet ik er hangen? Enkele 
vuistregels van de experts van Hulpverleningszone Taxandria:
• Zorg ervoor dat je op elke verdieping minstens één rookmelder hebt hangen.
• Hang zeker een rookmelder op de evacuatieweg tussen de slaapkamers en 

een buitendeur.
• In een keuken, badkamer en garage hang je beter geen rookmelders. Ze 

kunnen op die plekken vaak vals alarm geven.
• Nog een gouden tip: plaats een rookmelder in de ruimte waar je droogkast 

staat of waar je je telefoon oplaadt. Dat is altijd een goed idee.

Bereid je voor op de donkere dagen
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MAALTIJDEN AAN HUIS: 
GEZOND EN SMAAKVOL

Elke inwoner die door ziekte, ouderdom 
of een handicap niet zelfstandig een 
maaltijd kan bereiden, kan beroep doen 
op de dienst ‘maaltijden aan huis’. 
Zeven dagen op zeven kan je een 
koelverse maaltijd verkrijgen, die voor 
jou wordt bereid door de firma Medirest, 
die ook aan de potten staat in de keuken 
van campus Stede Akkers. Zij leveren tot 
driemaal per week op vaste tijdstippen 
aan huis. Het enige dat je zelf moet 
doen is de maaltijd opwarmen in de 
microgolfoven. Elke maaltijd bestaat 
uit soep, een hoofdschotel en een 
dessert.  Dieetmaaltijden of maaltijden 
voor personen met slikproblemen zijn te 
verkrijgen op doktersvoorschrift.

Je bestelt bij het onthaal van het 
woonzorgcentrum,  waarbij de eerste 
bestelling in principe drie dagen vooraf 
wordt doorgegeven. Je kiest verder 
een vast bestelritme. Wijzigingen en 
afzeggingen kan je nadien rechtstreeks 
regelen met de maaltijdbedeler of de 
kok. Maandelijks krijg je het menu 
thuis bezorgd door de maaltijdbedeler. 
De prijs van de maaltijden komt op € 
6,16. Binnenkort verschijnt de nieuwe 
wagen van maaltijden aan huis in 
het straatbeeld van Hoogstraten en 
deelgemeenten.

GEZELLIG ETEN IN 
LDC STEDE AKKERS
In het lokaal dienstencentrum Stede 
Akkers van Hoogstraten en het 
dorpsrestaurant in Meerle kan je tegen 
een lage prijs van een warme maaltijd 
genieten. Iedereen is er van harte 
welkom. Geraak je moeilijk ter plaatse? 
Meld het aan het onthaal, en we zoeken 
mee naar een oplossing. 

Middagrestaurant 
Hoogstraten
Iedereen kan op werkdagen tussen 
12.00 uur en 13.00 uur aanschuiven 
voor een maaltijd tijdens het 
middagrestaurant in Hoogstraten. De 
hoofdschotel wordt in de cafetaria via 
een zelfbedieningsbuffet geserveerd. 
De kostprijs bedraagt 5 euro voor 
een hoofdschotel. Soep of dessert is 
bijkomend vrij te kiezen. Bij groepen 
van meer dan 3 personen of indien 
je om gezondheidsredenen een 
aangepaste maaltijd nodig hebt, 
reserveer je best vooraf. Kom je 
regelmatig eten? Word dan abonnee en 
geniet van een driegangenmenu aan 
gunsttarief (ook in het weekend). 

Dorpsrestaurant in Meerle 
Elke woensdag van 12.00 uur tot 13.00 
uur serveren wij in de refter van de 
vrije basisschool in Meerle een volledig 
middagmaal met soep, hoofdgerecht 
en dessert.  Een middagmaal kost 6,20 
euro. Reserveren doe je uiterlijk de 
woensdag voordien tot 16.00 uur via 
0472 18 26 83.

Menu
Wil je vooraf weten wat de pot 
schaft? Raadpleeg het menu via de 
maandelijkse centrumkrant. Een 
abonnement op de centrumkrant is 
gratis per e-mail. Verzending per post 
kost 6 euro per jaar.  

MAALTIJDEN 
AAN HUIS
Makkelijker 

dan zelf koken
Het is ondertussen door 

iedereen geweten hoe 
belangrijk het is om 

voldoende gevarieerd te eten. 
Maar heb je moeite met het 

doen van boodschappen? 
Of gaat het koken je niet 

meer zo goed af? 
Dan ben je bij de dienst 

‘maaltijden aan huis’ aan het 
goede adres. 

Maar je kan ook kiezen voor 
een gezonde maaltijd in ons 

lokaal dienstencentrum Stede 
Akkers. We zetten voor jou 

even alle oplossingen 
op een rijtje.

Praktisch:
• Prijs per maaltijd: € 6,16
• Bestellen bij Onthaal WZC Stede 

Akkers|  03 340 16 00 | onthaal.
stedeakkers@hoogstraten.be

• Meer info: Anke Mous 03 340 16 17 
 ocmw.hoogstraten@compass-group.be

Praktisch:
• Lokaal dienstencentrum Stede 

Akkers: Jaak Aertslaan 4, 2320 
Hoogstraten | 03 340 16 30 
dienstencentrum@hoogstraten.
be 

• Dorpsrestaurant Meerle: Refter 
De Klimtoren, Ulicotenseweg 1 
2328 Meerle | 0472 18 26 83

• Meer info: Thuisdiensten
 03 340 16 00 
 thuisdiensten@hoogstraten.be

WZC
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Parkeerterrein 
voor kapel OLV 
van den Akker
De fraaie kapel O.L.V. van den Akker 
in Minderhout krijgt binnenkort 
parkeergelegenheid. Dat heeft het 
schepencollege beslist. Het gaat om 
10 tot 15 parkeerplaatsen, zodat de 
bezoekers van erediensten de kapel 
vlot kunnen bereiken. De stad heeft 
ook beslist in dat er geen sanitair 
gebouw komt naast de kapel. Daar was 
oorspronkelijk wel sprake van, maar na 
overleg met de kerkfabriek gaan deze 
plannen niet door.

Groen licht voor 
’t Gastenhuys
Het stadsbestuur van Hoogstraten is blij met de 
beslissing van vzw Erfgoed Hoogstraten om niet 
in beroep te gaan tegen de bouwvergunning 
voor de nieuwbouw van ‘t Gastenhuys. Dat 
wil zeggen dat de stad kan verder gaan met 
de plannen om het voormalige rusthuis ‘O.L.V. 
der 7 weeën’ te slopen. De stad zal nu een 
bouwbedrijf aanstellen om de sloop uit te 
voeren en daaropvolgend zal Van Roey de 
constructie aanvangen van een gloednieuwe 
energievriendelijke zorgcampus. ’t Gastenhuys 
wordt een gebouw met een multifunctioneel 
gelijkvloers, 35 assistentiewoningen en een 
kelder met een parkeergarage met ruim 30 
parkeerplaatsen. Partners voor de invulling 
van het multifunctioneel gelijkvloers zijn 
onthaalbureau Kind & Gezin, Opvoedingswinkel 
(OLO), Peuterspeelpunt, Centrum Geestelijke 
Gezondheid (CGG), Jongeren Advies Centrum 
(JAC-CAW),  nierdialysecentrum (AZ Turnhout) 
en thuiszorgwinkel (Zorg & Farma).

Tegelijk hebben vzw Erfgoed Hoogstraten en 
het stadsbestuur besloten om een regelmatig 
overleg uit te bouwen. De eerste stap is 
dat Hoogstraten zal instappen in een IOED 
(Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst) 
die advies kan verlenen inzake onroerend 
erfgoed. De stad wil o.a. de waardevolle 
historische gebouwen in Hoogstraten-centrum 
en de dorpen maximaal vrijwaren en ook 
het herstel waarborgen van de historische 
lindenbomen op de Vrijheid. Ten slotte zal ook 
worden besproken hoe we een permanente 
Erfgoedraad kunnen oprichten in Hoogstraten.

Meer info op www.hoogstraten.be

Stad Hoogstraten koopt 
't Slot in Wortel aan
Stad Hoogstraten koopt de historische hoeve van de familie Aerts aan de Boomkens in 
Wortel. In deze hoeve is jeugdhuis ’t slot gevestigd. Concreet gaat het om de aankoop 
van de hoeve (Worteldorp 28), tesamen met het aanpalende woonhuis (Zandstraat 2) en 
de bijhorende gronden. Met de aankoop van deze panden beoogt de stad:
• de toekomst veilig te stellen van de Wortelse verenigingen door hen een geschikt 

gebouw aan te bieden dat ze samen kunnen gebruiken. Het gaat o.a. om jeugdhuis ’t 
Slot, KLJ Wortel en Fotoclub ‘t Slot.

• het behoud van het mooie historische pand, een essentiële voorwaarde voor de 
vrijwaring van de fraaie dorpskern van Wortel.

 
Kolonie in 
Landscape 
Award Alliance
Het comité van de viceministers van de 
Raad van Europa heeft Wortel-Kolonie 
en Merksplas-Kolonie opgenomen in 
de Landscape Award Alliance of the 
Council of Europe. Beide Belgische 
koloniën waren door het agentschap 
Onroerend Erfgoed genomineerd als 
Belgische kandidaat voor de Europese 
landschapsprijs. De hoogste bekroning 
ging naar een Zwitsers project, maar 
voortaan maken Wortel-Kolonie en 
Merksplas-Kolonie deel uit van deze 
Europese databank met inspirerende 
voorbeelden.

Ondertussen maakt Wortel-
-Kolonie – samen met drie 
Koloniën van Weldadigheid uit 
Nederland – nog steeds kans om tot 
UNESCO Werelderfgoed te worden 
uitgeroepen. Het nominatiedossier 
is recent aangepast, na advies van 
ICOMOS, het adviesorgaan van 
het Werelderfgoedcomité. Door 
deze aanpassing is de Kolonie van 
Merksplas jammer genoeg wel uit 
het nominatiedossier weggevallen. 
Niettemin zal de samenwerking 
tussen alle zeven de Koloniën van 
Weldadigheid worden voortgezet om 
gezamenlijk de voordelen van een 
mogelijke Werelderfgoedstatus te 
kunnen verzilveren. De beslissing 
over de Werelderfgoedstatus valt in de 
zomer van 2020.

Meer info:  
www.kolonienvanweldadigheid.eu

BERICHTEN
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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):

Manager HRM 
(niveau A1a-A2a-B3)

Contract onbepaalde duur – 38/38

Functie
• Je staat in voor de visie op het personeel van stad Hoogstraten en het ontwikkelen van een beleid om een 

sterke samenhang te realiseren tussen de verschillende diensten.
• Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de dienst HRM inzake processen en budgetten teneinde een 

kwalitatieve dienstverlening te voorzien. 

Profiel
Je beschikt over een masterdiploma of gelijkgesteld.

Stafmedewerker organisatiebeheersing
(niveau A1a-A2a-B3)

Contract onbepaalde duur – 38/38
Functie
• Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van een organisatiebeheersingssysteem.
• Voor de ontwikkeling van dit systeem werk je nauw samen met het managementteam en in het bijzonder de 

algemeen directeur.
• Daarnaast speel je een belangrijke rol in het adviseren en ondersteunen van het managementteam in functie 

van kwaliteitsmanagement, het opvolgen van strategische projecten en rapporteringen.. 

Profiel
Je beschikt over een masterdiploma of gelijkgesteld.

Andere interessante vacatures bij stad Hoogstraten:
• Deskundige ICT (voltijds)
• Integratiemedewerker (4/5de)
• Medewerker mondiaal beleid (4/5de)
• Verpleegkundige (4/5de)
• Zorgkundige (halftijds)

Kandidaatstelling
Je kan je kandidaat stellen voor deze functies door je motivatiebrief, je cv en een kopie van het vereiste 
diploma te mailen naar jobs@hoogstraten.be of op te sturen naar: Dienst HRM | Vrijheid 149 | Hoogstraten

Meer info
Meer informatie over de selectieprocedures, de functies of aanwervingsvoorwaarden vind je op 

www.hoogstraten.be/vacatures.
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In deze publicatie nemen we alle Hoogstraatse activiteiten op die we kunnen terugvinden in de databank ‘Uit in Vlaanderen’. 
Organiseer je één of andere activiteit – groot of klein- geef dit dan in op www.uitinhoogstraten.be.

Expo – Gekregen, gekoesterd, getoond
Van 3 augustus tot 22 december 2019 
Stedelijk Museum Hoogstraten 
Begijnhof 9, Hoogstraten
Organisator: Stedelijk Museum
Info: www.hoogstraten.be/museum

We tonen in deze tentoonstelling 
een selectie van wat de afgelopen 
twintig jaar aan het Stedelijk Museum 
werd toevertrouwd: een urne uit de 
middeleeuwen een kledingkoffer van de 
graaf een kanten muts, enz...

Brevettenjacht
26 oktober tot 3 november 2019 
Sportoase Stede Akkers
Katelijnestraat 31, Hoogstraten
Organisator: Sportoase Stede Akkers
Info: info.stedeakkers@sportoase.be
03 334 40 60

Tentoonstelling 5 jaar stedenband 
Za-Kpota
8 oktober  tot 4 november 2019 
weekdagen: 10.00 tot 16.30 uur
weekends en feestdagen: 13.00 tot 
16.30 uur
LDC Stede Akkers Hoogstraten, Jaak 
Aertslaan 4 | Organisator: LDC Stede 
Akkers | Info: 03 340 16 30
dienstendcentrum@hoogstraten.be

Pannenkoekenalarm!
1 november 2019 – van 10.00 tot 17.00 
uur | Donckstraat 8, Meer
Organisator: Sint-Jorisgilde Meer
Opbrengst ten gunste van 
vzw De Kleine Strijders
www.dekleinestrijders.be

'Wokken, lekker en snel'
4 november  2019 – 19:00 tot 20.00 uur
‘t Markenhof, Koestraat 6, Minderhout
Organisator: KVLV Minderhout
Info & tickets:  kvlvminderhout@gmail.
com | 03 313 61 01

Tentoonstelling natuurfotografie
05 november 2019 tot 02 december 
2019
LDC Stede Akkers | Jaak Aertslaan 4, 
Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info en tickets: 
dienstencentrum@hoogstraten.be 
 03 340 16 30 

Expo. Natuurfotografie Wim 
Verschraegen
05 november 2019 tot 02 december 
2019
LDC Stede Akkers | Jaak Aertslaan 4, 
Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info en tickets: 
dienstencentrum@hoogstraten.be 
03 340 16 30 

Smulnamiddag pannenkoeken
5 november 2019 – 14.00 uur tot 
16.00 uur | Smul naar hartenlust van 
pannenkoeken die de vrijwilligers 
van het kookteam van het 
dienstencentrum voor je bakken. 
Voor een pannenkoek met zoet beleg 
betaal je 1 euro. Opgeluistserd door 
Discobar 45 toeren.  
LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 
Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info: dienstencentrum@hoogstraten.
be | 03 340 16 30

Workshop Drums Fit
6, 13 & 20 november 2019 – 20.00 tot 
21.00 uur
Turnzaal Klein Seminarie | Vrijheid 234, 
Hoogstraten
Organisator: KVLV Hoogstraten
Info & tickets: 
kvlvhoogstraten@hotmail.com
Inschrijven vòòr 31 oktober.

Toneelvoorstelling "Met het mes op 
tafel. 't Heidebloempje Meer
8 en 9 november - 20.00 uur 
Zaal Voor Kunst en Volk Meerseweg
Organisator 't Heidebloempje Meer
Info & tickets: 
www.theidebloempje.be

Lezing. Topfotograaf Martin Steenhaut
8 november  2019 – 20.00 tot 22.30 uur
Bezoekerscentrum De Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisator: www.natuurpunt.be
Info & tickets : 
info@natuurpuntmarkvallei.be 

Concert Piuskoor. 
The Armed Man van Karl Jenkins
9 en 11 november  2019 – 20.00 tot 
22.00 uur
Sint-Katharinakerk, Vrijheid 153
Organisator: Piuskoor Hoogstraten
Info & tickets : www.piuskoor.be 
toerisme@hoogstraten.be

Vogelshow ‘De Zandfluiter – Meer’
09 november 2019 - 18:00 tot 23:00 uur
10 november 2019 - 09:00 tot 20:00 uur
Zaal Victoria, Meerleseweg 4, Meer
Organisator: De Zandfluiter
Info: 03 315 84 39

Kapellekenswandeling Minderhout
10 november  2019 – 08:00 tot 15:00 uur
‘t Markenhof, Koestraat 6 Minderhout
Organisator: KWB Minderhout
Info & tickets : kwb.minderhout.be
0473 38 37 99
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kijken &
luisteren doen leren

Rabboenizaal Revue | Schlagereditie
10 november 2019 – 14:30 tot 17:00 uur
Rabboenizaal, Antoon De Lalaingstraat 
Organisator: K.F. Brassband Wortel
Info & tickets : brassbandwortel@gmail.
com |  03 314 41 46

Tweedehandsbeurs |Speelgoed, 
babyartikelen en kinderkleding
10 november 2019 - 13.00 tot 14.30 uur
Parochiezaal, Gemeenteplein, Meerle
Organisator: Gezinsbond Meerle
Info: kalinka.gladinez@telenet.be 
www.meerle.gezinsbond.be
 03 315 09 99

Begeleide winterwandeling. 
Groentenhuisje Minderhout & Den Hof
10 november 2019 – 13.00 uur – 17.00 
uur  Organisatie: Toerisme Hoogstraten
Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten 
03 340 19 55
toerisme@hoogstraten.be
Organisator: KVLV Hoogstraten
Info en tickets: kvlvhoogstraten@
hotmail.com

Workshop. Juwelen van hout
12 november 2019 - 19:00 tot 22:00 uur
Parochiecentrum Pax, Dr. 
Versmissenstraat 3, Hoogstraten
Organisator: KVLV Hoogstraten
Info en tickets: kvlvhoogstraten@
hotmail.com

Vorming reanimeren  en defibrilleren
12 november 2019 – van 18.45 tot 
22.30 uur | Rode Kruis-Hoogstraten, 
Slommerhof 18, Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info: onthaal@hoogstraten.be
03 3140 19 11

Le

zi

Lezing. 100% ijs - Antarctica 
en de klimaatverandering
14 november  2019 – 19:30 tot 22:00 
uur | Bib Hoogstraten, Lindendreef 1B
Antarctica, ver van ons bed? Vergeet 
het! Als er één symbool is in deze 
tijden van klimaatverandering, dan 
is het dit ongerepte continent wel. 
Tijdens deze prachtige lezing neemt 
reisjournalist Johan Lambrechts 
je mee naar de koudste, ijzigste, 
winderigste en droogste plek ter 
wereld.
Organisator: Bib  Hoogstraten
Info & tickets: 03 314 32 61
https://be.ticketgang.eu
bibliotheek@hoogstraten.be 

Concert | 25 years of Grace
15 november 2019 – 20:15 uur
Rabboenizaal Spijker, Lindendreef 37, 
Hoogstraten
(ingang via Lindendreef )
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info & tickets: https://be.ticketgang.eu  
www.gchoogstraten.be

Toneelvoorstelling "Met het mes op 
tafel. 't Heidebloempje Meer
15 en 16 november - 20.00 uur 
Zaal Voor Kunst en Volk Meerseweg
Organisator 't Heidebloempje Meer
Info & tickets: 
www.theidebloempje.be

Kempische Kroegentocht Classic
16 november  2019 – 00:00 tot 24:00 
uur Startkroegen: De Rijkswacht | 

Withofke | Buurman & Buurman
Organisator: KKT Classic
Info & tickets: 
kempischekroegentocht@gmail.com
 www.kempischekroegentocht.be

Lucky Night 2019 (Fuif KSA Minderhout)
16 november  2019 – 21:00 tot 04:00 
uur | KSA Minderhout | Schoolstraat 8, 
Minderhout
Organisator: KSA Minderhout
Info & tickets: 
ksaminderhout@gmail.be 
www.ksaminderhout.be

Concert: Florejan 
meets BorderBrass
17 nov. 2019 – 14:30 tot 18:00 uur
Gemeenschapscentrum Hoogstraten 
|Antoon De Lalaingstraat
In de reeks Borderbrass meets...... 
stellen wij je een topconcert voor 
door Brassband Borderbrass met een 
bekende artiest van eigen bodem. Op 
het programma staat nieuwe werken 
van pianovirtuoos/componist Florejan 
Verschueren speciaal bewerkt voor 
combo en brass band en  lichte 
werken in een speciaal arrangement 
van Ward Opsteyn.

Org: Brassband Borderbrass vzw
tickets: borderbrass@telenet.be
www.brassbandborderbrass.be

NOVEMBER 2019
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Kunst of Kitsch?
Haal de schatten van uw zolder!
19 november  2019 – 19:30 tot 
22:00 uur | Kapel Internaat Spijker | 
Gelmelstraat 62, Hoogstraten
Organisator: Davidsfonds Hoogstraten
Info & tickets: hoogstraten.
davidsfonds@telenet.be | 0472 450 487

Feestelijk menu” kookles
20 november  2019 – 19:00 tot 
22.00 uur | ’t Markenhof | Koestraat 
6, Minderhout | Organisator: 
KVLV Minderhout | Info & tickets : 
kvlvminderhout@gmail.be 
03 313 61 01

Bloemschikken. Notenschaal
21 november 2019 – 09:30 uur en 13:30 
uur | LDC Stede Akkers | Jaak Aertslaan 
4, Hoogstraten 
Organisator: LDC Stede Akkers
Info en tickets: dienstencentrum@
hoogstraten.be
 03 340 16 30

Lotgenoten Rouwverwerking
22 november 2019 – 10:00 uur en 12:00 
uur | LDC Stede Akkers | Jaak Aertslaan 
4, Hoogstraten 
Organisator: LDC Stede Akkers
Info en tickets: dienstencentrum@
hoogstraten.be
03 340 16 30

Kerstbeurs in De Kringwinkel
23 november  2019 
De Kringwinkel | Meerseweg 135 b, Meer
09:00 tot 16:30 uur
La Segunda | Heilig Bloedlaan 242/1, 
Hoogstraten | 10:00 tot 17:45 uur
Organisator: De Kringwinkel WEB
Info: www.dekringwinkelweb.be
 kwc_secreatriaat@webwerkt.be

Concert. Jean Bosco Safari treedt op
23 november 2019 - 20:00 tot 22:00 uur
24 november 2019 - 15:00 tot 17:00 uur

Zaal Cecilia | Gelmelstraat 6a, 
Hoogstraten
Organisator: Lut Van Dun
Info en tickets: planninglvd@gmail.com

Lezing Riet Van Den Sande ‘Over slaap’
27 november 2019 – 13.30 uur
Basisschool De Klimtoren, 
Ulicotenseweg 1, Meerle
Organisator: LDC Stede Akkers
Info: 03 340 16 30

Landloperswandeling
28 november 2019 - 07:00 tot 15:00 uur
Parochiezaal | Poeleinde 4, Wortel
Organisator: Wandelsport Vlaanderen
Info en tickets: luc.van.dun@telenet.be
www.wandelsportvlaanderen.be

Lezing. Anders nabij, de stille kracht 
van ouders na de dood van hun kind
28 november 2019 - 19:30 tot 22:00 uur
Bibliotheek Hoogstraten | Lindendreef 
1b | Organisator: Groepspraktijk het 
Relationeel Vermogen
Info en tickets:
admin@hetrelationeelvermogen.be
www.hetrelationeelvermogen.be | 0496 
52 83 98

Workshop koken: Italiaanse favorieten
28 november 2019 - 19:00 tot 22:00 uur
VTI Hotelschool Spijker | Gelmelstraat 
62, Hoogstraten
Organisator: KVLV Hoogstraten
Info en tickets: kvlvhoogstraten@
hotmail.com | | 0473 64 01 00 

Lezing Tim Nawrot. Luchtvervuiling een 
stille doder 
29 november 2019 - 20:00 tot 22:00 uur
Bezoekerscentrum De Klapekster | 
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be |
03 383 02 08

Luister- en dansnamiddag met orkest 
Nostalgie
29 november 2019 – 13:30 tot 17:30 uur
Parochiezaal, Poeleinde 2, Wortel 
Organisator: OKRA Wortel
Info : https://www.dorpskalender.
be/#!/Home

Contactkoor Resonanz
30 november 2019 – 10:00 tot 11:30 uur
LDC Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4, 
Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info en inschrijving vooraf : 
dienstencentrum@hoogstraten.be 
03 340 16 30

Bingoavond Wortel
30 november 2019 – 19:30 tot 23:30 uur
Trefpunt Parochiezaal, Poeleinde 2, 
Wortel
Organisator: K.F. Brassband Wortel
Info: brassbandwortel@gmail.com 03 
314 41 46

Comedy. Even voorstellen 
30 november 2019 - 19:00 uur
Gevangenis van Hoogstraten | 
Gelmelstraat 131
Een double bill met twee stand-up 
comedians pur Sang. Een ideale 
formule om nieuwe namen aan het 
publiek voor te stellen. Verwacht je 
aan een batterij scherpe observaties, 
nutteloze absurditeiten en overvloed 
aan energie.
Org.: Stadsbestuur Hoogstraten
Info en tickets:
www.gchoogstraten.be 
https://be.ticketgang.eu
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Terugblik
1. OpenBedrijvenDag was op 6 oktober 

een fenomenaal succes. Ondanks het 
slechte weer mochten de deelne-
mende bedrijven heel veel bezoekers  
ontvangen. Dank aan de edrijven, 
dank aan allen die hebben  
meegeholpen en zijn komen ontdek-
ken. Hoogstraten heeft zijn onderne-
mende kracht getoond. 

2. Op 19 oktober werden de jubilarissen 
van Hoogstraten door het stadsbe-
stuur in de bloemetjes gezet. Alle 
koppels die 50 jaar, 60 jaar of 65 jaar 
getrouwd zijn, kregen een mooie at-
tentie en genoten van een smakelijke 
lunch.

3. De opening van het nieuwe natuur-
gebied Smisselbergen in Meerle 
trok ruim 500 wandelaars. Dankzij 
de koppeling met natuurgebied Den 
Rooy hebben we daar nu een waar-
devol aaneengesloten natuurgebied 
van 77 ha. 

4. Op 10 oktober organiseerden we 
voor het vierde jaar op rij een ont-
moetingsontbijt in LDC Stede Akkers. 
De nieuwe bewoners van De Linde, 
De Wingerd, de bejaardenwoningen 
op campus Stede Akkers, in Meer-
sel-Dreef en Minderhout en van de 
Homiva-appartementen werden op 
een heerlijke maaltijd vergast door 
het Hoogstraatse schepencollege.

5. Op 20 september hielden patiënten, 
familie, zorgkundigen, scholen en 
stadsmedewerkers een indrukwek-
kende dementiemars. Zo hebben 
we dementie meer bespreekbaar 
gemaakt in Hoogstraten.
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

Rosa Kerstens uit de Buizelstraat 
in Hoogstraten heeft gezien dat de 
foto van de maand oktober is ge-
nomen in de Karel Boomstraat op 
de muur van Fietswinkel 
Verschueren. 

Ze wint een cadeaubon van
 Toerisme Hoogstraten. Proficiat.

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord vóór 20 november 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 ver-
melden, anders kom je niet in aanmerking.

Nieuwe foto



Inspiratietoer Hoogstraten
Stad Hoogstraten organiseert de komende jaren een reeks van thema-avonden over uitdagingen die

leen in de samenleving en hoe we die samen kunnen aanpakken. Met boeiende sprekers, praatcafés,
workshops of debatten... Altijd vanuit de wens om samen tot goede ideeën voor Hoogstraten te komen.

Denk of doe je graag mee? Iedereen is welkom! Schrijf je in.

Als je graag meer te weten komt over het meerjarenplan, de inspiratietoer en thema-avonden, maak je dan 
lid van ons digitaal stadsplein www.denkmee-hoogstraten.be.


