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BESTE LEZER

Het is alweer december, de laatste maand van het jaar. 
Een maand waarin onze kinderen hartstochtelijk uitkijken 
naar de verjaardag van Sinterklaas en een maand waarin 

wij allemaal graag tijd maken voor vrienden en familie om 
samen Kerstmis en oudjaar te vieren.

 
Tijdens de feestdagen klinken we graag op het nieuwe jaar 

en dan kan het verlichtend schouwspel van vuurwerk een 
mooi hoogtepunt vormen. Het stadsbestuur wenst iedereen 

prettige, maar vooral veilige feesten toe. Een feest is pas 
echt een feest als het veilig verloopt. Daarom wil ik graag 

enkele acties vermelden die wij met het stadsbestuur 
van harte ondersteunen. Met de actie: ‘Je hoeft niet zat 

te zijn om zot te doen’ willen wij iedereen aansporen om 
op een gezonde manier met alcohol om te gaan. Kijk ook 
uit met vuurwerk. Als je vindt dat je feestje pas geslaagd 
is met knallend vuurwerk, vraag dan voor 15 december je 

vergunning aan bij de evenementendienst. Onze vrienden 
van de brandweer geven je in dit magazine tips over hoe 

je vuurwerk veilig afsteekt. Let er ook op dat dieren, zowel 
huis- als buitendieren, niet van luide knallen houden en dat 

je ze eerst in veiligheid moet brengen alvorens je de lont 
aansteekt. En tenslotte: met een dronken kop raak jebest 

geen vuurwerk aan. Dankjewel.

December, dat is ook de laatste maand van het eerste jaar 
van deze nieuwe legislatuur. Het eerste jaar waarin ik jullie 

trotse burgemeester mocht zijn. Het was een boeiend en 
intens jaar. Samen met mijn collega’s kijk ik tevreden terug. 

Er is al heel wat gebeurd, en er staan nog vele projecten in 
de steigers voor 2020 en de komende jaren. Benieuwd? Wij 

blikken in dit Info’zine samen met jou vooruit… 

Namens het hele schepencollege wens ik je een fantastisch 
nieuw jaar toe. Ik hoop voor jou dat je in 2020 je dromen 

kan nastreven, dat je kan genieten van je vrienden en 
familie en dat je met veel plezier elke ochtend 

op mag staan, 365 dagen lang. 
Prettige feestdagen en veel leesplezier!

 

Ik wil nog 
een warme oproep doen ten 

behoeve van onze medeburgers die 
het niet zo goed hebben als wij. 

Hoogstraten mag rekenen op vele vrijwilligers 
die zich belangeloos inzetten. Maar we kunnen 

nog meer van deze helden gebruiken. Waarom niet 
een handje toesteken in het woonzorgcentrum of 
meehelpen in de buitenschoolse kinderopvang of 
anderstaligen begeleiden bij het Nederlands leren 

of helpen bij het bedelen van voedselpakketten 
aan mensen die het niet zo breed hebben? 

Met enkele uurtjes inzet per week 
maak je al een heel verschil!

Marc Van Aperen
Burgemeester
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2019
2020

Wat verandert er op 
1 januari 2020

DUBBEL
GLAS

ROOK-
MELDERS

WEGWERP-
BEKERS

ENERGIE-
PREMIE

• Een geïsoleerde zoldervloer met een 
onverwarmde en onbewoonde zolder 
geldt als een geïsoleerd dak.

• Plafondisolatie komt enkel in 
aanmerking op voorwaarde dat de 
isolatie doorloopt over het volledige 
plafond en een R-waarde van 
minimum 0,75 m²K/W heeft. Let op: 
plafondisolatie (het zogenaamde 
'koude dak') houdt mogelijk wel een 
risico in voor condensatieproblemen.

Vanaf 1 januari 2020 kan je woning ook 
aan de dakisolatienorm voldoen als de 
energiescore van de woning, vastgesteld 
in een EPC (energieprestatiecertificaat), 
lager ligt dan de grenswaarde die de 
Vlaamse regering heeft vastgesteld. 
Deze grenswaarden zijn:
• 600 kWh/m² voor een open 

bebouwing
• 550 kWh/m² voor een halfopen 

bebouwing
• 500 kWh/m² voor een gesloten 

bebouwing
• 400 kWh/m² voor een appartement

Dubbel glas verplicht in 
elke woning vanaf 2020

Tegen 2020 moeten de ramen van alle 
woningen (dus ook huurwoningen) 
minstens dubbel glas hebben. Deze 
regel geldt voor kamers en zelfstandige 
woningen (studio's, eengezinswoningen 
of appartementen). 
De dubbelglasverplichting geldt enkel 
voor leefruimtes, keukens, slaapkamers 
en badkamers van een woning
Ramen in traphallen, inkomhallen en 
gangen hoeven dus geen dubbel glas te 
hebben.
Een nog beter idee is om meteen 
hoogrendementsglas te plaatsen. 
Daarvoor kan je  onder bepaalde 
voorwaarden zelfs een premie krijgen.

Wat als mijn woning niet aan deze 
verplichting voldoet?
Bij een woningonderzoek (meestal op 
aanvraag van een huurder) kent de 
wooninspecteur strafpunten toe als 
de woning niet aan bepaalde normen 
voldoet. Vanaf 1 januari 2020 worden 
de volgende strafpunten toegekend bij 
afwezigheid van dubbel glas:
• 3 strafpunten voor 1 raam met enkele 

beglazing
• 9 strafpunten voor meer dan 1 raam 

met enkele beglazing.
 Vanaf 15 strafpunten kan de overheid 

de woning ongeschikt verklaren. Dat 
betekent dat de eigenaar werken 
zal moeten uitvoeren om de woning 
opnieuw conform te maken.

Praktisch
Meer info vind je op de website 
van Wonen Vlaanderen: www.
wonenvlaanderen.be

Strengere normen voor dakisolatie in 
woningen en huurwoningen

Tegen 2020 moeten alle daken van 
zowel woningen als huurwoningen, die 
vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn 
op het elektriciteitsnet, voldoen aan de 
dakisolatienorm.

Wat is de minimumnorm?
Als minimumnorm voor dakisolatie 
wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W 
(vierkante meter kelvin per watt) 
genomen.



 INFO’ZINE Hoogstraten 12/2019 - 01/2020 | 5

Wat verandert er op 
1 januari 2020

ROOK-
MELDERS

DAK-
ISOLATIE

ENERGIE-
PREMIE

GFT-
ZAKKEN 

Wat als je dak de minimale isolatienorm 
niet haalt?
Vanaf 1 januari 2020 worden 15 
strafpunten toegekend als de woning 
bij een woningonderzoek niet aan de 
dakisolatienorm voldoet. Daardoor 
kan de woning in aanmerking komen 
voor een ongeschiktverklaring door 
de burgemeester. Dat betekent dat de 
eigenaar werken zal moeten uitvoeren 
om de woning opnieuw conform te 
maken.

Rookmelders verplicht

Wist je dat stad Hoogstraten 
goedkope rookmelders aanbiedt 
en dat je daarmee tegelijk de 

Stichting Brandwonden ondersteunt? 
Sinds 2013 is er in Vlaanderen een 
rookmeldersverplichting ingevoerd op 
de huurmarkt, maar in 2020 komt er 
ook een rookmeldersverplichting op de 
eigendomsmarkt. Dit betekent dat alle 
Vlaamse woningen op elke verdieping 
een rookmelder moeten hebben.

Vanaf begin januari 2020 zullen opnieuw 
rookmelders ter beschikking zijn in het 
stadhuis. Kom even langs bij het onthaal 
van het stadhuis of plaats een bestelling 
via wonen@hoogstraten.be.

Verbod op
Verbod op wegwerpbekers 

bij evenementen

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen 
(van schoolfeesten tot grote festivals) 
verboden zijn om drank te serveren 
in wegwerpbekertjes, blikjes of 
petflesjes. Drinken moet geserveerd 
worden in herbruikbare bekers. Kiest 
een organisator er toch voor om 
wegwerpbekers aan te bieden, dan moet 
hij deze voor 90% (en vanaf 2022 voor 
95%) opnieuw inzamelen.
Verenigingen en organisatoren van 
evenementen kunnen binnenkort bv. 
bij De Sprong terecht voor het huren 
en wassen van herbruikbare bekers. 
In samenwerking met IOK Afvalbeheer 
starten zij hiervoor een nieuw project 
op.  Zij bieden bekers aan in duurzaam 
plastic in verschillende formaten. Op 
vijf verschillende locaties in de Kempen 
(waaronder één in Hoogstraten) kunnen 
de bekers afgehaald worden. De afwas 
van de bekers is steeds in de huurprijs 
inbegrepen, de bekers moeten enkel 
gespoeld terug binnen gebracht worden. 
De officiële start en de lancering van de 
website voor het huren van de bekers is 
gepland voor januari 2020. 

Energiepremies veranderen

Het aanbod van de meeste 
energiepremies van Fluvius blijft in 
2020 gelijk aan het aanbod van 2019. 
Ook de premievoorwaarden zijn in 2020 
dezelfde als die van 2019. Maar toch zijn 
er enkele veranderingen:
• Hoogrendementsbeglazing woon- 

en niet-woongebouwen: het 
premiebedrag gaat van 10 euro/m² 

naar 8 euro/m²
• Warmtepompboiler 

woongebouwen: het premiebedrag 
wordt 300 euro (de begrenzing tot 
40% van de factuur blijft gelden)

• Warmtepompboiler niet-
-woongebouwen:

 • tot 2 kW elektrisch 
compressorvermogen: het 
premiebedrag gaat naar 300 euro

 • vanaf 2 kW elektrisch 
compressorvermogen: het 
premiebedrag gaat naar 300 euro 
+ (60 euro x (vermogen-2)) met 
een maximum van 3 780 euro 
(begrenzing tot 40% van de factuur 
blijft ook gelden)

Vanaf juli 2019 is Fluvius gestart met het 
plaatsen van de digitale meters. In de 
loop van 2020 wordt de digitale meter 
planmatig geïnstalleerd in de woningen 
in Hoogstraten, maar een juiste timing 
kan hiervoor nog niet worden gegeven. 
Je moet niet betalen voor het plaatsen 
van de digitale meter.

Papieren zakken voor gft

Vanaf volgend jaar kan je een papieren 
zakje gebruiken om je gft in te 
verzamelen. De grootte van de zak (10 
liter) is ideaal om te gebruiken in de 
keuken. De papieren zak houdt zowel 
je keukenemmertje als je gft-container 
proper! Papier is perfect voor een 
optimale biologische kringloop. 90% van 
de papieren zak, met FSC-label, bestaat 
uit cellulose, de ideale grondstof voor 
de productie van groen gas in de nieuwe 
vergistingsinstallatie voor gft in Beerse.
De papieren zakken voor gft vervangen 
de huidige bio-afbreekbare zakken. 
Uiteraard mag je de bio-afbreekbare 
zakken die je nog hebt gebruiken tot 
ze op zijn. Vanaf 1 januari 2020 zijn de 
papieren zakken te koop in het stadhuis 
of op het recyclagepark. De zakken 
zitten verpakt in een pakket van 80 stuks 
en kosten 6 euro per pakket.



6 |  INFO’ZINE Hoogstraten 12/2019 - 01/2020

• Raadhuis Meerle
 Op 13 januari 2020 start de renovatie 

van dit heel bijzondere gebouw. Als 
de werken zijn afgerond, beschikt 
Meerle over een ontmoetingsplek voor 
de lokale gemeenschap waarin het 
dienstencentrum en de bibliotheek 
een plaats krijgen. Buiten de 
openingsuren is de locatie te huren 
via het gemeenschapscentrum voor 
socio-culturele activiteiten.   

• Sint-Katharinakerk
 Na de succesvolle restauratie van de 

toren beginnen we omstreeks februari 
2020 aan een nóg groter karwei: 
de restauratie van het schip en het 
interieur. We mogen verwachten dat 
de kerk minstens zeven jaar in de 
steigers zal staan. De Vlaams minister 
van Onroerend Erfgoed kende alvast 
een premie toe van ruim 1,6 miljoen 
euro voor de eerste fase, waarbij 
de noordgevel van het schip , de 
noordelijke zijbeuk en de daken van 
deze gedeelten worden aangepakt. 
Voor de volledige restauratie heeft de 
Vlaamse Regering een bedrag van 6,3 
miljoen euro voorzien. 

2019
2020

HOOGSTRATEN
BOUWT EN VERBOUWT

Er staan een aantal grote bouwprojecten in de steigers in onze 
stad. We hebben daarover in dit magazine regelmatig bericht, 
maar in 2020 ga je deze bouwwerken ook daadwerkelijk in het 
straatbeeld zien:

• ’t Gastenhuys
 Het dossier heeft even in het slop 

gezeten, maar in februari 2020 zullen 
eindelijk de afbraakwerken beginnen 
aan het voormalige rusthuis ‘O.L.V. der 
7 Weeën’. Op de plaats van het oude 
rusthuis komt ’t Gastenhuys: een 
energievriendelijk zorgcomplex dat 
plaats biedt aan zeven zorgverlenende 
diensten, een nierdialysecentrum en 
35 assistentiewoningen. 

• LDC Meer
 In Meer zijn de werken op de 

site van het voormalige klooster 
volop bezig. In het gebouw van de 
vroegere parochiezaal komt een 
gecombineerd aanbod van het lokaal 
dienstencentrum en de bibliotheek. 
Buiten de openingsuren van het 
dienstencentrum en de bibliotheek 
bestaat de mogelijkheid om de locatie 
te huren via het gemeenschapscentrum 
voor socio-culturele activiteiten. Het 
wordt een echte ontmoetingsplek 
voor de bewoners en de verenigingen 
‘af Meer’. De aanvang van de 
grootscheepse renovatie is voor mei 
2020.
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Wortel heeft nog altijd een dorps karakter. Nu staat het dorp 
voor een aantal uitdagingen, onder meer op gebied van 
voorzieningen voor de bewoners en op het vlak van ruimtelijke 
ontwikkelingen. Stad Hoogstraten kocht Jeugdhuis ’t Slot aan 
de Boomkes om aan de Wortelse verenigingen een thuishaven 
te kunnen blijven bieden. Maar we willen de zaak ruimer 
bekijken en samen met bewoners en deskundigen op zoek 
gaan naar een ontwikkelingskader voor de hele dorpskern. 
Dat moet houvast en inspiratie bieden voor toekomstige 
ontwikkelingen. Dit traject start in 2020 en wordt begeleid 
door AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en 
landschap voor de Kempen.

We zijn op zoek naar mensen met 
een hart voor Wortel die gedurende 
de drie sessies van het traject willen 
meewerken aan een gezamenlijke visie 
voor het dorp.

• 18 januari 2020: dorpsverkenning en 
werksessie (9.00-13.00 uur)

 We wandelen samen door het 
dorp en gaan in gesprek over de 
huidige evoluties, maar ook over het 
historisch verhaal en de sterktes van 
Wortel. Aansluitend inventariseren 
we in een werksessie de kansen, 
uitdagingen, verwachtingen en 
ideeën voor het dorp. Wat willen we 
koesteren? Welke initiatieven en 
engagementen zijn er al? 

• 12 maart 2020: tweede werksessie 
(in de avond)

 We gaan in gesprek over de mogelijke 
scenario’s voor de toekomst. We 
willen werken rond thema’s als 
erfgoed, gebouwen, openbare 
ruimte, voorzieningen, economie en 
ontmoeting. 

• 23 april 2020: publiek dorpsgesprek 
(in de avond)

De laatste sessie op 23 april, het 
dorpsgesprek, is voor iedereen 
toegankelijk. De twee sessies in 
januari en maart voeren we met een 
evenwichtige groep van ambassadeurs 
van bewoners en deskundigen, die 
het engagement willen aangaan om 
het hele traject actief te volgen. We 
nodigen hiervoor gericht een aantal 
sleutelspelers uit. Je kan je voor deze 
groep ook kandidaat stellen. We 
mikken op een groep van maximum 40 
personen: jong en oud, vrouw en man, 
met verschillende achtergronden en 
expertises.

In oktober 2019 hebben we het 
aangekondigd, maar in 2020 komt 
het project op kruissnelheid. Stad 
Hoogstraten gaat leegstand van 
gebouwen actief bestrijden. Door 
leegstand te voorkomen wil de 
stad de verloedering in de straten 
en de stijging van huurprijzen 
tegengaan. Woningen en gebouwen 
die gedurende lange tijd leeg 
staan, worden opgenomen in een 
leegstandsregister. Op termijn 
wordt aan deze panden mogelijk 
een leegstandsbelasting opgelegd.

Wanneer is er sprake 
van leegstand?
Een woning staat leeg als ze 
gedurende 1 jaar niet wordt 
bewoond. Een gebouw staat leeg 
wanneer meer dan de helft van 
de oppervlakte gedurende 1 jaar 
niet wordt gebruikt waarvoor het 
bestemd is. Deze bestemming 
blijkt uit de stedenbouwkundige 
vergunning.

Vrijstelling is mogelijk
Woningen die mogelijk op de 
leegstandlijst terecht komen zullen 
hier een schrijven van ontvangen. 
De stad zal uiteraard  rekening 
houden met een aantal argumenten 
van eigenaars. Denk bijvoorbeeld 
aan verbouwingen die wat langer 
duren.

Hoogstraten
pakt leegstand  
aan

Denk mee over de 
toekomst van Wortel

Praktisch:
• Stuur een mail naar 
     info@ar-tur.be. Vertel daarin kort 

iets over jouw betrokkenheid bij 
Wortel en jouw motivatie om deel 
te nemen aan dit traject.

• Je kan je kandidaat stellen tot en 
met 15 december 2019. Begin van 
januari krijg je hierover bericht via 
mail. 
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OOGSTSTRATEN



Benieuwd naar de 
Hoogstraatse
producten?
Kijk op www.oogststraten.be 

Naar goede gewoonte stelt Toerisme 
Hoogstraten een geschenkbox voor die 
gevuld is met Hoogstraatse producten. 
Een nieuw jaar betekent nieuwe 
producten, maar ook een gloednieuw 
ontwerp van de geschenkbox. 

'Faar', grafisch ontwerpbureau uit Meer, 
tekende het design uit. Bovendien vindt 
het stadsbestuur belangrijk om jou, 
als gulle schenker en als ambassadeur 
van Hoogstraten, te bedanken. 
Voor iedereen die een Hoogstraatse 
geschenkbox koopt, is er een kleine 
attentie. Eentje met een ‘OogstStraats’ 
randje.

Als je op zoek bent naar een origineel 
en lekker eindejaarsgeschenk, kan je 
kiezen uit drie standaardboxen (€25 / 
€40 / €50 ) of een bierbox. 
Eén box voor oma of 200 boxen voor de 
hele firma? Alles is mogelijk.

Bestel je geschenkbox tot en met 
maandag 16 december. Je gebruikt 
hiervoor het bestelformulier dat je vindt 
bij Toerisme Hoogstraten of op www.
hoogstraten.be.
Afhalen kan op dinsdag 24 december of 
dinsdag 31 december, telkens tussen 9 
en 12 uur.

Een origineel eindejaarscadeau nodig? 
Bestel dan 
de Hoogstraatse geschenkbox!
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Grote opkomst 
voor mammobiel 

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker tussen 10 
september en 7 oktober heeft 2.038 Hoogstraatse vrouwen 
uit de doelgroep (50 tot 69 jaar) naar de mammobiel 
gebracht. Dat is een zeer mooie opkomst van 59,22%, 
het hoogste opkomstpercentage sinds de mammobiel in 
Hoogstraten langskomt. 

Als je jonger bent dan 50 of ouder dan 69, dan ontving je 
geen uitnodiging. Maar dat is geen reden om je niet te laten 
onderzoeken. 

Wij adviseren je om bij elke vaststelling van een verandering 
in de borst of een andere reden van bezorgdheid je huisarts 
te raadplegen. 

Meer info: samenleving@hoogstraten.be

Gezocht!
Animatoren voor 
Vakantie in Hoogstraten
Jaarlijks komen op onze activiteiten meer dan 3.500 kinderen spelen, 
genieten, lachen, brullen, gieren, ravotten.
Om deze 3.500 kinderen te amuseren door spelletjes voor te 
bereiden, brandjes te blussen, pijntjes te verzorgen, activiteiten op te 
bouwen en af te breken, jezelf te verkleden, zot te doen,… zoekt stad 
Hoogstraten naar volgende geëngageerde, speelse alleskunners!

Animatoren:
Ben jij … 
• 16 jaar of ouder?
• Iemand die graag met kinderen bezig is?
• Iemand die graag samenwerkt met leeftijdsgenoten?
• Iemand die het beste bij kinderen naar boven brengt?
•   Iemand met veel engagement en enthousiasme?
•   Iemand die flexibel is qua werkuren en aanwezigheid?

Hoofdanimator 
Ben jij …
• 20 jaar of ouder?
• Bereid om een animatorploeg te sturen, coachen en te stimuleren?
• Bereid verantwoordelijkheid op te nemen voor een team?
• Langer dan 2 jaar animator bij Vlieg of in een erkende Hoogstraatse 

vereniging
• Flexibel qua werkuren en aanwezigheid?

Administratief ondersteuner
Ben jij …
• 18 jaar of ouder?
• Computervaardig in sociale media?
• Vlot aan de telefoon
• Computervaardig met Word, Excel en Outlook
• Creatief met foto’s en filmpjes

SAMENLEVING

Praktisch:
• Ben jij de animator die wij zoeken? Stel je dan kandidaat via 

het online formulier op de website  www.hoogstraten.be/
Vlieg-Hoogstraten

• Voor meer vragen kan je terecht bij vlieg@hoogstraten.be
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Heb jij ook het gevoel dat je mee wil kunnen in de wereld van 
computers, smartphones, internet en sociale media? Dan is een 
cursus bij Digidak misschien een goed idee. Digidak organiseert 
gratis computerlessen voor prille beginners, dus mensen die 
weinig of nooit met de computer hebben gewerkt. Stap voor stap 
leer je met de computer en het internet werken. Er zijn nieuwe 
initiaties in de periode van januari tot maart.

Inschrijfmomenten (breng je tablet of smartphone mee tijdens 
de inschrijving)

• Digidak bibliotheek (Lindendreef 1b, Hoogstraten)
 - vrijdag 6 december 2019, 10.00 tot 12.00 uur
 - vrijdag 13 december 2019, 9.00 tot 12.00 uur
• Digidak Meerle , Hoogstraten (Gemeenteplein 3 – lokaal op 

de 1ste verdieping boven de turnzaal in de oude school)
 - maandag 9 december 2019, 14.00 tot 16.30 uur
 - maandag 16 december 2019; 13.30 tot 16.30 uur

Na deze data kan je je ook nog inschrijven tijdens het 
internetcafé. Het internetcafé vindt plaats elke week in 
Hoogstraten en Meerle:
• LDC Stede Akkers (Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten)
    elke dinsdag van 13.00 tot 16.30 uur
    Info: 03 340 16 30 
• Meerle (Gemeenteplein 3, Meerle  - lokaal op 1ste verdieping 

boven turnzaal van de school)
Elke maandag van 13.00 tot 16.30 uur | Info: 03 605 10 42 
 
Hierbij alvast een greep uit het aanbod:

• computergebruik voor beginners 
• smartphone voor beginners 
• internet & e-mail 
• fotobewerking

Zichtbare huisnummers 
redden levens
Goed zichtbare huisnummers maken het werk van hulpverleners 
een pak makkelijker. Brandweer, politie en ambulanciers moeten 
al te vaak op zoek gaan naar de juiste woning. Daarmee verliezen 
ze soms kostbare tijd. Help hen (en ook de postbodes, overigens) 
een handje door jouw huisnummer duidelijk zichtbaar aan te 
brengen, zodat deze van op de openbare weg goed leesbaar is. 

Tips:
• Breng een verlicht huisnummer aan dat bovendien 

kleurcontrasten heeft, bijvoorbeeld zwarte letters op een witte 
achtergrond. 

•   Grote huisnummers zijn uiteraard altijd beter leesbaar.
•   Als je weet dat je op een moeilijk te bereiken adres woont, 

meld dit dan tijdens je oproep naar het noodnummer.
•   Steek 's nachts de buitenverlichting aan en bij een 

noodsituatie laat je de hulpdiensten best opwachten door 
iemand.

Praktisch:
• Een overzicht van alle computerlessen vind je 

op de Digidakwebsite: www.digidak.be. 
• Of haal de folder op een van de Digidaklocaties 

(bibliotheek, LDC Stede Akkers, Digidak 
Meerle). 
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Erfgoed Hoogstraten pakt dit jaar uit met het 
negende jaarboek op rij. Centraal in het boek 
staan deze keer de rijke geschiedenis van het 
Knechtjeshuis, het portret van acht militairen in 
1944-1945 en ridder van Gemmenich.
Het Knechtjeshuis is bij de Hoogstratenaren 
van vandaag vooral gekend als restaurant 
D’n Zotte Zaligheid. Maar vroeger was dit 
een jongensweeshuis, gesticht door gravin 
Elisabeth de Lalaing. De Nederlandse Ans-Gunst 
Jonkers nam enkele jaren geleden de uitdaging 
aan om een studie over deze instelling in de 
periode 1562-1644 te maken. Het resultaat van 
vele jaren opzoekwerk en onderzoek wordt nu 
gepresenteerd. 

Daarnaast schetst Francis Huijbrechts het 
portret van acht militairen die tijdens de 
bevrijding van Hoogstraten in 1944 of tijdens 
de verdediging tegen de Vliegende Bommen 
een belangrijke rol speelden. Tenslotte gaat 
Piet Van Deun, de conservator van het Stedelijk 
Museum Hoogstraten, heel ver terug in de tijd 
tot Wenemar van Gemmenich. Deze ridder uit 
de dertiende eeuw is waarschijnlijk de eerste 
gekende Heer van Hoogstraten.

Praktisch:
 Het jaarboek van Erfgoed Hoogstraten 

is te koop in de Standaard 
Boekhandel, het Stedelijk Museum en 
bij Toerisme Hoogstraten.

 Pijs: € 20

Gezocht!
Volgend jaar organiseert het Stedelijk Museum samen met 
Erfgoed Hoogstraten een fototentoonstelling rond de Tweede 
Wereldoorlog in Hoogstraten. Hiervoor zijn we nog op zoek 
naar bijkomende foto’s! Heb je nog een foto die getuigt van de 
Tweede Wereldoorlog in Hoogstraten? Neem dan contact met het 
Stedelijk Museum via 03 340 19 80 of via mail
museum@hoogstraten.be! We nemen dan een scan van de foto 
en je krijgt het origineel direct terug!

Nieuw boek Erfgoed Hoogstraten
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Wie wint de 
Cultuurprijs 
2019?
Nog tot 3 januari 2020 kan je jouw 
kandidaat opgeven voor de jaarlijkse 
cultuurprijzen. Op 8 februari 2020 
reikt de cultuurraad de cultuurprijzen 
uit. Naar jaarlijkse gewoonte gaan 
we op zoek naar laureaten binnen de 
categorieën ‘Nieuw of vernieuwend 
initiatief’, ‘Evenement van het jaar’ en 
‘Uitzonderlijke culturele verdienste. 

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 tot en met 31 december 2019. 
Titels worden uitgereikt aan de 
sportman, sportvrouw, sporttiener, 
sportploeg, sportvereniging of 
sportverdienste van 2019. 

BERICHTEN

Praktisch: 
Info bij 3 340 19 57 of 
cultuur@hoogstraten.be

Praktisch:
• Het reglement en de 

invulformulieren vind je 
op www.hoogstraten.be/
sportlaureatenviering. 

• Info: Sportdienst | 03 340 19 11 
sport@hoogstraten.be

Begeleide 
winterwandelingen
Elke tweede zondag van de maand neemt een gids je mee voor een 
ontspannende wandeling. Op elke wandeling staat een exclusief bezoek 
geprogrammeerd. Het gaat om bedrijven, musea of gebouwen die 
speciaal voor deze gelegenheid hun deuren open zetten. 

Deelname is gratis.

Programma
• zondag 8 december: Baarle - 150 jaar spoorverleden
• zondag 12 januari: Hoogstraten (Minderhout) – Local Harvest: blauwe 

bessen
• zondag 9 februari: Hoogstraten – OXFAM Wereldwinkel

Winterse Bierwandeling
Wist je dat het Land van Mark & Merkske maar liefst 4 brouwerijen op het 
grondgebied heeft? Daar spelen we op in. Geniet van een fikse wandeling 
met daarna een welverdiend, stevig glas streekbier en een dampend bord 
comfortfood. In samenwerking met het Land van Mark en Merkske en ‘3 in 
de klok’ werkten we maar liefst 3 wandelingen uit. 
 

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
• 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

Praktisch
•  De wandelingen starten om 13.00 uur. Het einde 

is voorzien rond 17.00 uur.
•  Inschrijven bij Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 

55 toerisme@hoogstraten.be 
    De wandelingen starten om 13.00 uur. Het einde 

is voorzien rond 17.00 uur.
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5 december is het de internationale 
dag van het vrijwilligerswerk. Met 
vrijwilligerswerk kan je heel wat voor 
anderen betekenen. Heel wat activiteiten 
en initiatieven van of in samenwerking 
met de stad zijn enkel mogelijk dankzij 
vrijwilligers. We doen een warme 
oproep om er eens over na te denken en 
contacteer ons gerust voor een gesprek 
over wat voor jou haalbaar is.

Momenteel zijn we op zoek naar 
vrijwilligers voor:

De Speelbabbel
Wat? De Speelbabbel is een 
ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 
0 en 3 jaar samen met hun mama, papa, 
grootouder of oppas. De kindjes kunnen 
er op ontdekking in het gevarieerde 
aanbod van speelgoed. De (groot)ouders 
kunnen er gezellig met elkaar babbelen 
terwijl de kleintjes spelen, en tips en 
ervaringen uitwisselen.
Wanneer? Op vrijdag tussen 9.00 en 
12.00 uur. Je kan één of meerdere keren 
per maand meewerken.

Praatpunt
Wat? Praatpunt is een plaats waar 
anderstaligen Nederlands kunnen 
oefenen op een ongedwongen manier. 
Nederlandstalige vrijwilligers en 
anderstaligen zitten samen aan tafels en 
praten over allerlei onderwerpen.
Wanneer? Op woensdagavond van 19.00 

tot 21.00 uur - niet in de schoolvakanties 
en op feestdagen.
Je kan één of meerdere keren per maand 
meewerken.

Brugfigurenproject
Wat? Je helpt een kind uit de 
kleuterschool of lagere school één uur 
per week met oefeningen en huiswerk 
gedurende een schooljaar. Dit bij het 
kind thuis. Als brugfiguur sta je in contact 
met de school en de klasleerkracht van 
het kind, en het gezin, om een brug te 
slaan tussen beiden. 
Wanneer? In overleg met de ouders 
bespreek je wanneer dit wekelijks past.

SAMENLEVING

Met kleine of grote inspanningen: 

Vrijwilligers maken 
altijd het verschil!
Een nieuw jaar: vaak een moment van goede voornemens 
of grote veranderingen. Misschien wil je dit jaar grenzen 
verleggen, je engageren voor iets waar je voor jezelf en 
anderen een verschil kan maken? Of misschien ga je op 
pensioen en zoek je een nieuwe, voor jou betekenisvolle 
uitdaging? Dan is vrijwilliger worden misschien iets voor jou!

Vrijwilliger buitenschoolse 
kinderopvang
Wat? De Hoogstraatse scholen zijn op 
zoek naar mensen met een hart voor 
kinderen die hen kunnen ondersteunen 
bij de voor- of naschoolse kinderopvang. 
Je bezorgt de kinderen een fijne start 
of afsluiter van de schooldag. Je houdt 
mee toezicht en begeleidt de kinderen 
tijdens het spelen. 

Wanneer? Afhankelijk per school; de 
voorschoolse opvang start doorgaans 
om 7.15 of 7.30 uur, de naschoolse 
opvang om 15.30 uur. Je kan één of 
meerdere dagen in de week helpen.

De Fietsbieb
Wat? De Fietsbieb geeft gezinnen met 
jonge kinderen de kans om dagelijks 
gebruik te maken van kinderfietsen 
tegen een lage prijs. In het voorjaar van 
2020 opent Fietsbieb Hoogstraten haar 
deuren. Sleutel je graag aan fietsen? Of 
liever iets administratief? Of wil je graag 
de Fietsbieb mee openhouden? Dan 
ben jij de geknipte vrijwilliger voor de 
Fietsbieb! 

Wanneer? De Fietsbieb is 2 uur per 
maand open op van 10.00 tot 12.00 uur. 

Meer info: 
vrijwilligersloket | 03 340 19 84| 
vrijwilligers@hoogstraten.be

GOE BEZIG 

Kapotte laptop? Niet als het 
afhangt van Leen Anthoni uit 
Hoogstraten. Met onderdelen 
van verschillende afgeschreven 
en kapotte exemplaren maakt 
zij er weer een werkende laptop 
van. Om hem nadien te doneren 
aan ’t Verzetje. Goe bezig, Leen!



16 | INFO’ZINE Hoogstraten 12/2019 - 01/2020

BIB

Boekenverkoop in december
In december is het weer zover.  De bibliotheek zet nieuwe boeken in de rekken en 
biedt daarom de oude te koop aan.  Kom eens kijken, zowel voor volwassenen als 
jeugd is er een overvloed aan boeken. Ook zijn er tijdschriften, dvd's, games en 
cd's te koop. 
Voor de meeste materialen betaal je 1 euro, de tijdschriftenjaargangen kosten 
2 euro.  De laatste zaterdag krijg je nog eens 50% korting.

 

Om naar uit te kijken: de poëzieweek
Van 30 januari tot 5 februari 2020

Poëzie verrast en verwondert. Een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de 
dag. Op donderdag 30 januari is het Gedichtendag: verras dan collega’s, familie 
of vrienden met een gedicht, aan de ontbijttafel, op de koffieautomaat, onder je 
e-mailhandtekening of op je Facebook, Twitter of Instagram. En zet er op je sociale 
media #Gedichtendag bij!
Nog een extra reden voor een bezoek zijn de originele gedichtenkaartjes die je 
op Gedichtendag in de BiB kan krijgen. Geert De Kockere en vier andere dichters 
hebben poëtische ansichtkaartjes gemaakt bij het thema “De toekomst is nu”.
Op die dag plezieren David Troch en Sylvie Marie je dichterlijke ziel met een potje 
poëziepingpong tussen 10.30 uur en 13.00 uur.

In de BiB kan je hiervoor heel wat inspiratie opdoen. In de catalogus vind je een 
lijst met heel wat recente poëzie. Klik op een cover in de boekencarrousel om 
meer over de dichtbundel te weten te komen. Je ziet ook onmiddellijk of het boek 
aanwezig is. Of doorblader de dichtbundels op de thematafel in de hoofdbib. 

 

Nieuwe 
bibcatalogus
Wil je op zoek naar een bepaald 
boek of film? Is er binnenkort een 
interessante lezing in de BiB? Sinds 
22 oktober vind je alle bibinfo in de 
vernieuwde catalogus op 
https://hoogstraten.bibliotheek.be.

Enkele voorbeelden van de 
vernieuwing:
• Het wordt veel handiger om de 

catalogus te doorzoeken op een 
mobiel toestel.

• Op heel wat pagina’s vind je 
boekencarrousels met interessante 
leestips. Klik op de cover van een 
boek dat je aanspreekt en je ziet 
onmiddellijk of het boek aanwezig 
is. Door een rechtstreekse link 
met UiT in Vlaanderen zie je welke 
activiteiten er binnenkort in de BiB 
plaatsvinden.

• Als je bekijkt welke boeken of dvd’s 
je nog thuis hebt, verschijnen de 
covers van de materialen erbij. Dat 
maakt het veel handiger om het 
boek thuis terug te vinden.

 
Er zijn nog veel meer nieuwigheden, 
maar het leukste is natuurlijk om die 
zelf te ontdekken. Snuister daarom 
eens rond op de nieuwe bibcatalogus.

Sluitingsdagen
De bibliotheek is gesloten van 
dinsdag 24 tot en met donderdag 
26 december en van dinsdag 31 
december tot en met donderdag 
2 januari.

Praktisch:
• De boekenverkoop loopt van zaterdag 14 tot en met zaterdag 21 

december.
• In de hoofdbibliotheek tijdens de Koffiekrant- en openingsuren.
• In de uitleenposten: tijdens de openingsuren.

Praktisch:
• https://hoogstraten.

bibliotheek.be
• Opmerkingen? Laat het weten 

op bibliotheek@hoogstraten.
be of zeg het aan de bibbalie.
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VEILIGHEID

Beleef de overgang naar 
2020 zonder zorgen

Vuurwerk?
Enkel met vergunning
Wil je vuurwerk aankopen om af te schieten in 
de nacht van oud naar nieuw? Denk dan aan 
volgende regels:
• Je mag enkel vuurwerk afsteken als je een 
vergunning hebt van de burgemeester. Daarvoor 
kan je vanaf 1 december een aanvraag indienen 
op  het stadhuis. Daarvoor moet je persoonlijk 
langs komen.

• Jonger dan 16 jaar? Dan krijg je geen toelating. Ben je tussen 16 en 18 
jaar, dan heb je de toelating van jouw ouders nodig.

• Koop vuurwerk uitsluitend in erkende en gespecialiseerde winkels die 
in het bezit zijn van een verkoopvergunning, afgeleverd door de lokale 
overheid.

• Verwittig voor het afsteken van het vuurwerk je buren. 
• Zorg ervoor dat je huisdieren veilig zijn, zij houden immers niet van 

vuurwerk.

Tips van de brandweer en politie voor een 
onvergetelijk (en veilig) eindejaarsfeest
• Fan van een echte kerstboom?  Geef hem voldoende water! Een droge 

kerstboom is erg brandgevoelig.
• Let op met kaarsen. Plaats ze op een veilige afstand van brandbare 

materialen, zoals de kerstboom of gordijnen.
• Gebruik bij voorkeur LED-kerstverlichting. Controleer de bedrading 

van je kerstverlichting.
• Fondue of gourmet smaken heerlijk in deze periode van het jaar. 

Neem de nodige voorzorgen om brandwonden te voorkomen. Zijn de 
kabels veilig? Kunnen feestvierders, kinderen of huisdieren erover 
struikelen? 

• Haal een blusdeken in huis, een kleine kost die een groot verschil 
maakt!  En heb je een rookmelder in de buurt van je kerstboom?

• STRENG VERBODEN:
o Wensballonnen zijn levensgevaarlijk en stichten brand.
o Lachgas mag in onze politiezone niet verkocht worden in 

nachtwinkels, in welke vorm dan ook. 

De Lijn brengt je veilig naar huis
Ook tijdens oudejaarsnacht brengen de chauffeurs van De Lijn je veilig 
naar je bestemming en weer thuis. In de provincie Antwerpen blijven 
zeven tramlijnen en tweeëntwintig buslijnen de hele nacht van oud 
naar nieuw rijden. Sommige volgen bestaande trajecten, maar er zijn 
ook feestbussen en -trams die speciaal voor de gelegenheid via andere 
reiswegen rijden. Meer informatie over de dienstregelingen, reiswegen 
en het gratis oudejaarsnachtbiljet vind je op www.delijn.be/oudejaar. 
Denk eraan: het gratis Oudejaarsnachtbiljet is enkel verkrijgbaar als 
sms-ticket dat je op voorhand online moet aanvragen.

Een beter 
idee dan 
vuurwerk
Heb je geld opzij gezet voor vuurwerk? 
Waarom dit niet gebruiken om iemand 
anders een leuke kerst te bezorgen?

De Toevlucht, Stad Hoogstraten, Welzijnsschakel 't 
Ver-Zet-je en VTI Spijker slaan voor de tiende keer 
de handen in elkaar om op kerstavond 24 december 
een gezellig samenzijn te organiseren voor 
mensen die eenzaam zijn en/of minder financiële 
mogelijkheden hebben. Voor hen wordt dan een 
lekker en uitgebreid kerstmaal klaargemaakt, een 
zangkoor zingt aangepaste kerstliederen en een 
muzikaal optreden besluit de feestelijke avond.

Vorig jaar hebben wij aan ruim 125 mensen een fijne 
kerstavond bezorgd. Ook jij kan bijdragen aan het 
succes van dit samenzijn door het schenken van een 
kerstmaal. Stort een bijdrage van 9 Euro (dit is de 
kostprijs van één kerstmaal) of een veelvoud ervan 
op rekening IBAN BE86 9731 4102 0250 op naam 
van 't Ver-Zet-je met de mededeling ‘Kerstfeest’. 
Je kan ook een enveloppe met geld afgeven bij Vic 
Cornelissen, Achtelsestraat 52, Hoogstraten.  Het 
teveel aan ontvangen schenkingen wordt besteed 
voor de extra aanvulling van de voedselpakketten 
tijdens de voedselbedelingen te Hoogstraten 
door De Toevlucht in de eindejaarsperiode. Alvast 
bedankt.
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Hoo
Heb jij iets te MELDEN?

Op www.hoogstraten.be/meldingen 
kan je alles melden wat je stoort. 
Misschien ben je niet zo handig met 
computers of internet. Of heb je zelfs 
helemaal geen computer? Ook dan 
willen wij je de gelegenheid geven om 
schriftelijk problemen te melden of je 
bezorgdheden kenbaar te maken. 

Je kan onderstaand formulier invullen 
en naar ons toesturen of afgeven aan de 
onthaalbalie.

INVULFORMULIER:
Met dit formulier kan je problemen melden of technische mankementen doorgeven. Elke melding zal worden onderzocht 
door de stad. Anonieme meldingen worden niet behandeld.

Naam:   ...............................................................................................................................................................................................

 
Adres:   ...............................................................................................................................................................................................

 
E-mail (eventueel) : . .............................................................................................................................................................................................

• Mijn voorstel of melding 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

 
............................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
• (Eventueel) de plaats waarop de melding betrekking heeft (straat, nummer, dorp)

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

MELDINGSBLAD

HOOGSTRATEN luistert naar JOU!O
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Kerststallen

Sint-Katharinakerk, 
Vrijheid 151, Hoogstraten
kerststal in de kerk | vanaf maandag 
9 december t/m maandag 6 januari 
| enkel te bezichtigen tijdens de 
openingsuren van de kerk. 

Begijnhofkerk Sint-Jan Evangelist, 
Begijnhof, Hoogstraten 
kerststal in de kerk | vanaf zondag 15 
december t/m maandag 6  januari | 
dagelijks van 9.30 tot 17.00 uur

Kerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, 
Donckstraat, Meer
> kerststal in de kerk | vanaf maandag 
16 december t/m maandag 6 januari 
| enkel te bezichtigen tijdens de 
openingsuren van de kerk.
> In de grot aan de kerk staan 
kerstbeelden vanaf 7 december | 
dagelijks vrij toegankelijk.

Sint-Clemenskerk, Minderhoutdorp 
t.h.v. kunstwerk Luc Van Soom  
> kerststal vanaf zaterdag 14 december 
t/m maandag 6 januari | dagelijks van 
10 tot 19.00 uur
> op zondag 22 december: inhuldiging 
kerststal

Wortel-Kolonie, ingang via Langenberg, 
eerste kruispunt 
kerststal vanaf zaterdag 14 december 
t/m zondag 5 januari 
Sint-Jan-De-Doperkerk, Poeleinde t.h.v. 
kapelanie, Wortel
kerststal vanaf zondag 15 december t/m 
maandag 6 januari

Klooster Paters-Kapucijnen, 
Dreef 38, Meersel-Dreef
vanaf zaterdag 14 december t/m 

maandag 6 januari
> kerststal aan de ingang van het 
klooster
> kerststal in de kerk, dagelijks van 7 tot 
19.00 uur

Sint-Salvatorkerk, 
Gemeenteplein 7, Meerle 
> kerststal vanaf zondag 15 december 
t/m maandag 6 januari | dagelijks van 9 
tot 22.00 uur
> feestelijke opening op zondag 15 
december met muziek en glühwein of 
warme chocolademelk.

Café in Holland, 
Schootsenhoek, Castelré
> kerststal vanaf zaterdag 14 december 
t/m zondag 5 januari | vanaf ‘s middags
> kerststal met levende figuren | telkens 
van 13 tot 17.30 uur
zaterdag 21 december, zondag 22 en 29 
december, woensdag 25 en donderdag 
26 december 
 

Kerstmarkten & 
-happenings

Kerstmarkt Wortel
zaterdag 7 december | 16 tot 22.00 uur 
De Boomkes, Wortel 
Organisatie: Verschillende Wortelse 
verenigingen 

Treehouse Kerstbazaar 
Zaterdag 14 en zondag 15 december, 
13.30 tot 18.00 uur
Locatie: Recreatiedomein De Mosten, 
Hoogeind 74 B, Meer
Organisatie: Treehouse Bar

Kersthappening Meer
zaterdag 14 december om 18.00 uur
Locatie: Basisschool De Meerpaal, 
Terbeeksestraat 6, Meer
Organisatie: KWB Meer

Nieuwjaarsduik
zondag 5 januari, 11 uur
Duik het nieuwe jaar in en laat je 
sponsoren voor een goed doel. 
Locatie: Recreatiedomein De Mosten, 
Hoogeind 74 B, Meer
Organisatie: Treehouse Bar

Driekoningenfeest
woensdag 8 januari om 12.00 uur
Koninklijke feestmaaltijd met nadien 
een Driekoningenquiz met algemene 
kennisvragen.
Locatie: School De Klimtoren, 
Ulicotenseweg 1, Meerle
Organisatie: LDC Stede Akkers Meerle

Tijdens de eindejaarsperiode straalt Hoogstraten sfeer, licht 
en warmte uit.  Tijdens de feestdagen is er voor iedereen wat 
te beleven, in alle deeldorpen. Wij bieden je een compleet 
overzicht aan. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

Winterfeest 
  in Hoogstraten

• Voor meer winterse activiteiten, raadpleeg onze UiT-agenda op de volgende bladzijden
• Meer uitgebreide informatie over ons vrijetijdsaanbod  op www.uitinhoogstraten.be

TOERISME
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Workshop Crea | Decoratiestuk 
4 december 2019 – 
van 19.00 tot 22.00 uur
Parochiecentrum Pax
Dr. Versmissenstraat 3, 2320 Hoogstraten

Organisator: KVLV Hoogstraten
Info en tickets: kvlvhoogstraten@
hotmail.com

in HOOGSTRATEN

DECEMBER 2019

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

Praatpunt Hoogstraten
Tot 18 december 2019 – van 19.00 tot 
21.00 uur
Elke woensdag | niet tijdens 
schoolvakantie
Refter Gemeentelijke Basisschool
Gravin Elisabethlaan 21, 2320 
Hoogstraten
Organisator: Kreatief vzw
Info:  kreatief@skynet.be |
014 61 52 73 | www.vzwkreatief.be

Schilderen voor meer natuur
tot 19 januari – tijdens openingsuren
Bezoekerscentrum De Klapekster
Kolonie 41, 2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be |
www.natuurpunt.be | 03 383 02 08

Infoavond | Alzheimer en dementie
2 december 2019 – 19.30 uur
LDC Stede Akkers
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten

Professor Christine Van Broeckhoven 
is internationaal gekend voor haar 
onderzoek naar Alzheimer en andere 
ziekten die leiden tot dementie. Zij 
komt spreken over de werking van 
de hersenen en het effect van het 
verouderen op geheugen en dementie. 
Ze legt uit wat de ziekte van Alzheimer 
is, hoe de ziekte verloopt en hoe nieuwe 
behandelingen worden ontwikkeld. 
Ze geeft inzicht in de verschillende 
risicofactoren die bijdragen tot het 
ontstaan van de ziekte van Alzheimer, 
zoals genetica maar ook levensstijl. 

Organisator: Ouderraad i.s.m. stad 
Hoogstraten
Voorverkoop: 3 euro – tickets te 
verkrijgen aan de onthaalbalie van het 
LDC
Tickets op de avond zelf: € 5
Info: 03 340 16 00 
Dienstencentrum@hoogstraten.be

Expo | Poppen en schilderijen
Van 03/12/219 tot 06/01/2020 – tijdens 
openingsuren
LDC Stede Akkers
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info: 03 340 16 30

De Sint komt naar Sportoase
4 december 2019 – 
van 16.30 tot 17.30 uur
Sportoase Stedeakkers,
Katelijnestraat 31, 2320 Hoogstraten
Organisator: Sportoase Stede Akkers
Info: stedeakkers@sportoase.be |
03 334 40 60 | www.sportoase.be

Mantelzorgcafé | Den Erdbism 
5 december 2019 – van 14.00 tot 16.30 
uur
LDC Stede Akkers Hoogstraten
Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info: onthaal.stedeakkers@hoogstraten.be |

03 340 16 00 | www.mantelzorghub.be

Lezing | Vergeten groenten
5 december 2019 – 19.00 uur
BiB, Lindendreef 1B, Hoogstraten

“Vergeten” groenten staan terug volop 
in de belangstelling. Maar wat is een 
aardpeer, een oerpeen, postelein, …? 
Tijdens deze culinaire voordracht maak 
je kennis met groenten die gelukkig 
terug uit de vergeethoek zijn gehaald. 
Ingrid De Coninck geeft uitleg over hun 
bereiding en daarbovenop nog een 
heleboel weetjes over hun positieve 
invloed op je gezondheid. Uiteraard kan 
je proeven van enkele lekkere hapjes. 
Deze lezing wordt georganiseerd 
met ondersteuning van Vormingplus 
Kempen vzw.
Maximum 25 personen

Organisator: BiB Hoogstraten
Prijs: € 5
Tickets aan bibbalie of via 
www.hoogstraten.be/vormingbib
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Kerstmarkt Wortel
7 december 2019 – 
van 16.00 tot 22.00 uur
De Boomkes, Worteldorp 26-28, 
2323 Hoogstraten
Organisator: Diverse Wortelse 
Verenigingen

Leren programmeren 
voor kinderen en jongeren
7 december 2019 – 9.30 uur
BiB, Lindendreef 1B, Hoogstraten
Organisator: CoderDojo Hoogstraten
Inschrijven: www.facebook.com/
coderdojohoogstraten
(gratis)

Vorming Reanimeren en Defibrilleren
11 december 2019 – 
van 13.15 tot 16.30 uur
Rode Kruis - Hoogstraten,
Slommerhof 18, 2320 Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info: onthaal@hoogstraten.be |
03 340 19 11 | www.hoogstraten.be

Workshop koken: Feest!
12 december 2019 –
 van 19.00 tot 22.00 uur
VTI Hotelschool Spijker
Gelmelstraat 62, 2320 Hoogstraten
Organisator: KVLV Hoogstraten
Info en tickets: 
kvlvhoogstraten@hotmail.com

Met andere ogen  
Natuur in de Baronie
13 december 2019 – 
van 20.00 tot 22.00 uur
Bezoekerscentrum De Klapekster,
Kolonie 41, 2323 Hoogstraten
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: fotowerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be |
03 383 02 08| www.natuurpunt.be

DECEMBER 2019

Workshop | De Speelbabbel. 
Babymassage
6 december 2019 – 09.30 tot 10.30 uur
LDC, Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Organisator: Huis van het Kind 
Hoogstraten
Info & reservatie: 
samenleving@hoogstraten.be
www.huisvanhetkindhoogstraten.be

Concert | Zacht lawijt
7 december 2019 – 20.15 uur
Begijnhofkerk, Begijnhof 1, Hoogstraten

Met Zacht Lawijt laat Yellow Art u in de 
prachtige Begijnhofkerk wegdromen 
van de lokalen in de bairro’s van 
Lissabon of van de haven van Athene 
waar de fado of de rebetika u inpalmen 
met hun melancholie en hoop. 
Teksten en voordracht: De 
Schrijversgroep Yellow Art 
Accordeon: Flor Verschueren | 
Harmonium: Florejan Verschueren | 
Zang: Katrine Druyts
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info en tickets: 
https://be.ticketgang.eu/ 
www.gchoogstraten.be

Dorpel For Life
Verkoop van poffertjes en Jenever en 
een veiling per opbod.
7 december 2019 – van 14 tot 23 uur
JH Den Dorpel, Gemeenteplein 1c, 
2328 Hoogstraten
Organisator: JH Den Dorpel
Info: www.dewarmsteweek.be
Ten voordele van vzw Mekanders
 en ’t Vonderke 

Boekenverkoop BiB
14 t/m 21 december 2019 – tijdens 
openingsuren
BiB, Lindendreef 1B, Hoogstraten
Uitleenposten
Organisator: BiB Hoogstraten
Info:bibliotheek@hoogstraten.be 
03 314 32 61

Gebakken for life | speculaasverkoop
14 december 2019 – van 11.00 tot 17.00 
Kerstshopping Vrijheid,
Vrijheid, 2320 Hoogstraten
Organisator: PSC Hoogstraten
Info: judith.bax@cawdekempen.be
Ten voordele van Music for Life

Kerstconcert 
"Were you there on that Christmas 
night?"
14 december 2019 – 
van 20.00 tot 23.00 uur
Begijnhofkerk
Vrijheid, 2320 Hoogstraten

Kerstconcert met het Hoogstraatse 
kamerkoor Vialta olv Sander Le Roy. 
Stadsdichter Michiel Van Opstal brengt 
een kerstverhaal, Sander Meersmans 
begeleidt het koor op piano. De locatie 
is de mooie begijnhofkerk.

Organisator: Davidsfonds Hoogstraten
Info & tickets: hoogstraten.
davidsfonds@telenet.be |
03 314 49 24 | 0472 64 27 82
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Kersthappening KWB Meer
14 december 2019 – 18.00 uur
Basisschool De Meerpaal - Kiekeboe
Terbeeksestraat 6, 2321 Meer
Organisator: KWB Meer
Info: frankvoet@skynet.be

Foto-excursie naar de Mosten
15 december 2019 – 
van 08.00 tot 12.00 uur
Parking Goodlife Cablepark
Hoogeind 1, 2321 Hoogstraten
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: fotowerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be |
www.natuurpunt.be
 

Kerstconcert Meerle 
15 december 2019 – 
van 14.30 tot 16.30 uur
Sint-Salvatorkerk
Kerkstraat 1, 2328 Hoogstraten
Info & tickets: christel.sterkens@
telenet.be |

Bloemschikken Meerle
18 december 2019 
 van 13.30 tot 16.00 uur
LDC Stede Akkers locatie Meerle,
Ulicotenseweg 1, 2328 Meerle
Organisator: KLDC Stede Akkers
Info & tickets: : dienstencentrum@
hoogstraten.be |
03 340 16 30

Voorleesuurtje BiB
18 december 2019 – 14.00–16.00 uur
BiB, Lindendreef 1B, Hoogstraten
Organisator: BiB Hoogstraten
Info:bibliotheek@hoogstraten.be 
03 314 32 61
(gratis)

Zandkunstenaar Immanuel Boie
18 december 2019 – van 20.30 uur
Paterskerk, Meersel-Dreef
Organisator: KVLV Meersel-Dreef en 
Parochieteam
Info en tickets: 
janvermonden@skynet.be
e.hendrickx1@telenet.be

Bloemschikken
19 december 2019 –  
09.30 tot 12.00 uur | 13.30 tot 16.00 uur
LDC Stede Akkers,
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info: onthaal.stedeakkershoogstraten.
be |03 340 16 30

Kerstconcert
140 jaar Brassband Rosalia
19 december 2019 –
 van 20.00 tot 22.30 uur
Zaal voor Kunst en Volk
Meerseweg 3, 2321 Hoogstraten
Organisator: Brassband Ste.-Rosalia 
Meer
Info: www.rosalia-meer.be |
joseph.brosens@pandora.be

Kerstconcert Piuskoor
19 december 2019 
van 20.00 tot 22.00 uur
Sint-Katharinakerk
Vrijheid 153, 2320 Hoogstraten
Organisator: Piuskoor Hoogstraten
Info & tickets: nys.martens@skynet.be

Concert Yevgueni | 
Morgen verse sneeuw

19 december 2019 – 20.15 uur
Sint-Katharinakerk, Vrijheid 149,  
Hoogstraten

“Ligt er morgen verse sneeuw?” 
Verwijzend naar deze belangrijke zin 
uit de titelsong van hun laatste album 
(Tijd is Alles), trekt Yevgueni deze winter 
met een heel bijzondere tournee langs 
30 kerken doorheen Vlaanderen. Wij 
nodigen hen graag uit in Hoogstraten 
voor een concert in onze prachtige Sint-
-Katharinakerk. In 2020 viert de band 
zijn twintigjarig bestaan. 
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Tickets: www.ticketgang.eu
Info: www.gchoogstraten.be

Think Muco - 
Peperfeesten Wintereditie
De Warmste Week
21 & 22 december 2019 – 
20.00 tot 19.00 uur
Oud Hoogstraeten
Peperstraat 2, 2320 Hoogstraten
Organisator: Oud Hoogstraten

Lezing door EVA
‘Hoe eet ik vaker plantaardig?’
20 december - 20.00 tot 22.00 uur
Bezoekerscentrum De Klapekster
Kolonie 41, 2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be |
www.natuurpunt.be | 03 383 02 08

Openluchttheater | Het kerstverhaal
21 december 2019 – van 18.30 tot 20.30
Minderhoutdorp (nabij de kerk) 
Organisator: Fanfare, KLJ, KSA
Info: www.uitinvlaanderen.be

in HOOGSTRATEN

DECEMBER 2019
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Leren programmeren voor kinderen en 
jongeren
4 januari 2020 – 9.30 uur 
BiB, Lindendreef 1B, Hoogstraten
Organisator: CoderDojo Hoogstraten
Inschrijven: www.facebook.com/
coderdojohoogstraten
(gratis)

Nieuwjaarswandeling
5 januari 2020 – van 9.00 tot 12.00 uur
Bezoekerscentrum De Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: www.natuurpunt.be
03 383 02 08| www.natuurpunt.be

Tentoonstelling zelfgemaakte beren
7 januari tot 03 februari 2020 
LDC Stede Akkers 
Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info: onthaal.stedeakkers@
hoogstraten.be |
03 340 16 30

Lezing | Cruising down the Picos
10 januari 2020 – 
van 20.00 tot 22.30 uur
Bezoekerscentrum De Klapekster
Kolonie 41, Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: www.natuurpunt.be
Erik.vervoort@yahoo.com

Euregio Jeugdorkest | 
Nieuwjaarsconcert ‘Voyage Voyage’ 

12 januari - van 15.30 tot 17.30 uur
GC Hoogstraten (Rabboenizaal)
Antoon De Lalaingstraat 3, 
Hoogstraten

DECEMBER 2019

Repair Café Hoogstraten
21 december 2019 – 
van 09.00 tot 12.00 uur
LDC Stede Akkers
Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten
Organisator: LDC Stede Akkers
Info: onthaal.stedeakkers@hoogstraten.be
03 340 16 30 

Spirit of the Season - Vitalski
21 december 2019 
van 20.00 tot 23.00 uur
Rabboenizaal 
Antoon De Lalaingstraat 3, 2320 
Hoogstraten
Organisator: Fanfare Sint-Catharina 
Hoogstraten
Info & tickets: fanfarehoogstraten@
hotmail.com |
www.catharinahoogstratenbe

Ciné Kids (4+) |
Ernest en Célestine: Winterpret
26 december 2019 – 
14:00 uur Auditorium IKO
Buizelstraat 11, 2320 Hoogstraten
Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info & tickets: https://be.ticketgang.eu/ 
www.gchoogstraten.be 

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

De Winterkuip 2019
29 december 2019 – 
14.00 tot 01.00 uur
Speelplein
Schoolstraat 2, 2322 Minderhout
Organisator: Kuipfeesten Minderhout
Info: kuipfeesten@hotmail.com

Met het Nieuwjaarsconcert Voyage 
Voyage belooft het EJO feestelijke 
muziek uit alle windstreken. Op het 
programma staan onder meer de 
Academische Feestouverture van 
Brahms en de Rhapsody op een thema 
van Paganini van Rachmaninov voor 
piano en orkest. Het Divertimento for 
Orchestra van Bernstein, geschreven 
voor de 100ste verjaardag van het 
Boston Symphony Orchestra, is een 
ware uitdaging voor het jonge orkest 
en voor het publiek een echt muzikaal 
feest.

Organisator: vzw LA:CH
Info & tickets: vzw-lach.be

Lezing |
Verandering zonder bemoeienis
15 januari - van 19.30 tot 22.00 uur
Parochiecentrum Pax
Dr. Versmissenstraat 3, Hoogstraten
Organisator: KVLV Hoogstraten
Info & tickets: 
kvlvhoogstraten@hotmail.com

Spelletjes in goed gezelschap!
18 januari - van 20.00 tot 23.00 uur
De Klapekster
Kolonie 41, 2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be |
www.natuurpunt.be

JANUARI 2020
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Comedy |
Els De Schepper heeft besloten 
er geen eind aan te maken
18 januari - van 20.00 tot 23.00 uur
Rabboenizaal Spijker
Lindendreef 37, Hoogstraten

Els de Schepper blijft bij haar besluit.Ze 
zal blijven léven. En hoe! Vanaf nu gaat 
Els zich enkel nog meer amuseren.
En dat zal ze niet op haar eentje doen… 
Zo krijgt ze hulp van de ondertussen 
legendarische ‘Rita uit Gent’, die deze 
keer haar immer optimistische maar 
totaal politieke incorrecte vriend “de 
Vettige Nonkel” meebrengt. 

Organisator: Stadsbestuur Hoogstraten
Info & tickets: be.ticketgang.eu |
www.gchoogstraten.be

Koloniewandeling
19 januari - van 14.00 tot 16.30 uur
De Klapekster
Kolonie 41, 2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be |
www.natuurpunt.be

 

Lekkerbekkentocht
Wandel-, eet- en doe-tocht door Meerle
24 januari - 18.30 tot 22.00 uur
KLJ-lokaal
Gemeenteplein, 2328 Meerle
Organisator: KWB Meerle
Info & tickets: kwbmeerle@gmail.com |
www.kwbmeerle.be | 03 315 02 97

Begijn Le Bleu - Fwiet Fwiet
25 januari - om 20.15 uur
De Klapekster
Kolonie 41, 2323 Wortel

Fwiet! Fwiet! Is de naam van de 
podcast over vogels in de Lage Landen 
van Begijn Le Bleu die enthousiast 
werd onthaald door de media en 
het publiek. Nu gaat de comedian 
de baan op om te vertellen over de 
kick van het vogelspotten, over de 
waanzinnige verhalen achter sommige 
vogelsoorten en over zijn reis naar 
Batumi, Georgië, waar in 1 maand 
tijd meer dan één miljoen roofvogels 
passeren. Een gepassioneerd verteller 
over zijn muze: de natuur. 

Organisator: Stadsbestuur 
Hoogstraten
Info & tickets: be.ticketgang.eu |
www.gchoogstraten.be 

Volksdans instuif
25 januari - 19.00 tot 23.00 uur
Parochiezaal
Gemeenteplein 2, 2328 Meerle
Organisator: Shilshoel
Info & tickets: greetvertommen@
telenet.be |
0473 72 91 71

Het Grote Vogelweekend
26 januari - van 13.30 tot 17.00 uur
De Klapekster
Kolonie 41, 2323 Wortel
Organisator: Natuurpunt Markvallei
Info: info@natuurpuntmarkvallei.be 
www.natuurpunt.be

Voorleesuurtje BiB
29 januari 2020 – 14.00–16.00 uur
BiB, Lindendreef 1B, Hoogstraten
Organisator: BiB Hoogstraten
Info:bibliotheek@hoogstraten.be 
03 314 32 61
(gratis)

Expo | Clara & Lionel. Artistieke 
ontmoeting tussen vier generaties
12 januari – 22 maart 2020
Stedelijk Museum Hoogstraten
Begijnhof 9, Hoogstraten

Kunstenaar Lionel van den Boogaerde 
ontmoet Clara Voortman (1853-1926). 
Hun Gentse afkomst hield hen niet 
tegen hun hart te verliezen aan de 
Kempen. Dit rijkelijk horizontaal groen 
landschap en hun bevolking werd de 
inspiratiebron voor beide artiesten..

Organisatie: Stad Hoogstraten
Info: museum@hoogstraten.be
03 340 19 80
www.hoogstraten.be/museum

in HOOGSTRATEN
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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):

Deskundige onderwijs
(niveau B1-B2-B3)
Contract onbepaalde duur – 38/38

Functie
Je ontwikkelt in overleg met de schooldirecteurs de beleidslijnen voor het gemeentelijk onderwijs. Het 
flankerend onderwijsbeleid wordt door verdere analyse en praktijkgericht onderzoek en middels overleg met 
het werkveld uitgewerkt.
Je voert werkzaamheden uit op vlak van pedagogisch-didactische ondersteuning, beleidsadvisering en 
onderwijs in het algemeen. Je gaat actief op zoek naar de noden in het gemeentelijk onderwijs en ondersteunt 
waar nodig.
Je bent aanspreekpunt voor de preventieadviseur en volgt de gemeentelijke scholen op vlak van preventie en 
veiligheid nauwgezet op. Je slaat een brug tussen de (gemeentelijke en vrije) scholen en de stedelijke diensten 
en stimuleert zo een efficiënte en doelgerichte samenwerking tussen de verschillende partijen

Profiel
Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkgesteld.

Expert mobiliteit
(niveau A1a-A2a-A3a)

Contract onbepaalde duur – 38/38
Functie
Je bouwt kennis op in jouw vakgebied en ondersteunt en adviseert de organisatie vanuit deze expertise. Je 
gebruikt jouw kennis voor het opbouwen en uitwerken van visies en adviezen. Jej kan aangesteld worden als 
projectverantwoordelijke of projectmedewerker voor een bepaald project. Je detecteert opportuniteiten en 
bouwt een professioneel netwerk uit.

Je bekijkt het lokaal openbaar domein in zijn volledigheid van functioneren voor alle mogelijke gebruikers, 
aansluitend op de visie en ontwikkelingen in deze materie van hogere overheden. Aspecten van doorstroming 
en veiligheid zijn hierin belangrijke factoren, evenals de interface tussen publiek en privaat domein en de 
inpassing in de gevoerde ruimtelijke ordening. Je gaat in overleg met externe en interne partners en staat in 
voor het mobiliteitsbeleid en de vertaling ervan naar mobiliteitsplannen.

Profiel
Je beschikt over een masterdiploma of gelijkgesteld.

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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Terugblik
1. Het stadsbestuur opende op 6 

november samen met de dorpsraad 
van Hoogstraten de eerste hon-
denlosloopweide van Hoogstraten.  
Gedurende 6 maanden kunnen onze 
huisdieren zich uitleven op deze om-
heinde weide in de Tinnenpotstraat. 
Daarna volgt een evaluatie. 

2.Van 15 tot 24 november 2019 – tijdens 
de Week van de Pleegzorg – kon je 
in Hoogstraten op vijf verschillende 
plaatsen een eettafel met stoelen 
vinden. Deze actie onder het motto ‘Er 
kan altijd een bordje bij’ liet ons even 
stilstaan bij het belang van pleegzorg 
en pleeggezinnen. Hoogstraten zet 
zich als pleegzorggemeente in om 
nieuwe pleeggezinnen te vinden.

3. De leerlingen van de gemeenteschool 
in Hoogstraten mochten tijdens de 
Fluodag ervaren hoeveel verschil 
het maakt om reflecterende kledij te 
dragen bij het naar school fietsen of 
stappen.

4. Ruim 60 Hoogstratenaren waren 
aanwezig op 21 november op de 
inspiratieavond over ‘inspraak en 
participatie’. Ze kregen inspirerende 
voorbeelden aangereikt uit Gavere 
en Herentals over hoe een gemeente 
betere projecten kan ontwikkelen als 
de bewoners op een goede manier 
worden betrokken. 

Winnaars fotowedstrijd 
Hoogstraten in groenten 
& bloemen
Op woensdag 20 november stelde VVV 
Hoogstraten de winnaars voor van de 
fotowedstrijd van Hoogstraten in groen-
ten & bloemen:
4. Jozef Servaes uit Hoogstraten
5. Nancy Hendriks uit Hoogstraten
6. Dirk Van Vaerenbergh uit Schepdaal

De drie winnende foto’s worden 
gepubliceerd als wenskaarten. Ze zijn 
reeds te koop bij Toerisme Hoogstra-
ten. De drie winnaars ontvingen een 
Hoogstraatse cadeaubon.
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

May Van Aert uit de Hazenweg in 
Meerle heeft gezien dat de foto 
van de maand november is geno-
men op de hoek van de Chaamse-
weg met de Elsakker in Meerle (het 
vroegere Kasteel Lauwers).

Ze wint een cadeaubon van 
Toerisme Hoogstraten. Proficiat.

Vorige fotowedstrijd

Stuur jouw antwoord tot 20 december 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
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HVZ Taxandria roept met de eindejaarcampagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’ op om tijdens de eindejaarsfeesten geen vuurwerk af te 
steken. Vuurwerk kan je niet alleen levensgevaarlijk verwonden, het kan ook brand veroorzaken. Bovendien zijn dieren bijzonder 
gevoelig voor harde geluiden. Als gevolg van vuurwerk lopen honden weg of breken paarden uit de wei.  Denk ook aan hen! 
Alvast bedankt en geniet van de eindejaarsfeesten.


