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Je houdt nu een zeer bijzondere Info’zine in handen, 
een conceptnummer zou je met enige overdrijving 
kunnen zeggen. Net zoals muzikanten soms de be-
hoefte voelen om een conceptalbum te maken, zat 
het al een tijdje te borrelen bij onze collega’s van 
de cultuurdienst om ons informatieblad te vullen met 
pure schoonheid. We vullen het nieuws en de me-
dedelingen aan met poëzie, het Nederlands in zijn 
mooiste vorm. Een Info’zine om van te genieten dus. 
En om weg te leggen en over enkele maanden nog 
eens ter hand te nemen.

Waar hebben we anders een stadsdichter voor? Hier-
naast en in de volgende bladzijden krijgt Michiel Van 
Opstal alle ruimte om zijn ding te doen. Wat het gaat 
worden, weten we nog niet als we deze woorden 
neerpennen. Maar het gaat anders zijn, dat staat 
vast. Geniet ervan. 

En om er helemaal een bewaarnummer van te 
maken, vergasten wij je ook nog eens op het 
Jaarverslag 2020. Het was een bijzonder jaar. 
Toegegeven, een jaar van kommer en kwel. 
Maar laat ons ook de mooie en waardevolle 
momenten niet vergeten.  Verwonder je nog 
eens over het nieuws dat 2020 heeft gekleurd 
en haal herinneringen op bij de opmerkelijke 
foto’s.
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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

HALLOOOOO 
HOOGSTRATEN!

Ik ben het! Michiel, uw stadsdichter, Van Opstal. Na lang over-
leg (lees: 40 minuten) met de stad, is mij de eer gegund om de 
infozine te kapen. Bij deze: GEKAAPT!

Waarom? Omdat het kan. Omdat het mag. Omdat er zoveel 
dingen eigenlijk wel eens meer mogen. Méér mogen en nee, 
ik spreek niet van versoepelingen. Eerder over vrijblijvende 
dingen. Dingen? Ja, zoals de verwondering (wauw), de fantasie 
(ooohh) en speelsheid (hihi).

Wanneer ben je voor het laatst vol overtuiging met twee voeten 
tegelijk in een plas gesprongen? Ja, ik heb het ook tegen jou, 
Mark en Maria! Voor het laatst iets teveel badschuim in het 
bad gegoten en een schuimparadijs gemaakt? Voor het laatst 
gevingerverfd? Wat winterviooltjes geplant? Of eens hard tegen 
een bal getrapt?

Als het antwoord op al deze vragen ‘afgelopen maand wel eens’ 
is, dan heb ik je niet veel te melden maar als het niet zo is... 
daag ik je uit. Wees eens speels. Of niet, ik ben maar wat inkt 
op een voorwoord.

Maar waarom staat er deze inkt op een voorwoord?
Het is deze (bijna afgelopen) week de hoogmis van de poëzie, 
namelijk de Week van de Poëzie. Zie deze Info’zine als een toe-
tje van deze week, een mooie afsluiter. En zo kan je de rest van 
het Info’zine ook lezen, als een toetje. De belangrijke commu-
nicatie van de stad aangevuld met een streepje gedicht of een 
spikkeltje rijm.

Ik zou zeggen, geniet ervan! Of walg ervan, dat mag ook. Van 
mij mag je alles. Maar ‘t is vooral nu aan jou. Of om het met het 
kortste liefdesgedicht toegeschreven aan Joost van den Vondel 
te zeggen:

U, nu!
 

Michiel Van Opstal 
Stadsdichter
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H O O G S T R A T E N

zet in op een herstelplan 
voor en door inwoners

Stad Hoogstraten organiseerde in de periode van augustus tot 
en met oktober een uitgebreide bevraging over de impact van de 

coronacrisis op haar inwoners. De bevraging maakte deel uit van het 
herstelplan ‘Hoogstraten Herstart’, dat bestaat uit drie deelwerven: 

inwoners, economie en verenigingen. Uit de resultaten van deze 
enquête gaat het stadsbestuur doelstellingen en concrete acties voor

 de werf inwoners distilleren. 

Van bij het begin van de pandemie heeft het 
stadsbestuur volop ingezet op de zorg voor haar 
inwoners, gaande van bescherming van onze oude-
ren, het op touw zetten van opvang en aangepast 
onderwijs tot de organisatie van aangepaste ge-
zondheidszorg en verspreiding van beschermings-
materiaal. 

Maar er moet ook op langere termijn worden 
gedacht. De stad wil haar inwoners blijven onder-
steunen met beleidskeuzes die zowel efficiënt als 
effectief zijn, en tegelijk ook aanvullend zijn op 
de steunmaatregelen van de Vlaamse en federale 
overheid. 

Herstart

De mening en adviezen van burgers zijn dan ook van 
belang om de juiste beslissingen te nemen. Daar-
voor moet je dan wel precies weten wat de noden 
zijn. Daarom werd bij een representatieve groep 
van 2.000 inwoners een bevraging gedaan die met 
groot succes werd ingevuld. Meer dan 930 inwoners 
namen deel: dit is een responsgraad van 47%. Dit is 
volgens experten erg hoog. 

In de bevraging werden vier domeinen behandeld: 
levenskwaliteit, solidariteit, financiële gevolgen van 
de coronacrisis en zorg en opvang. Een paar conclu-
sies in een notendop: 

Mensen ervaren vooral op 
vlak van sociale contacten 

een negative impact van de 
coronacrisis.

1 op 4 voelt zich mentaal 
slechter dan voor de 

coronacrisis.
80% vindt het belangrijk dat 
de stad aandacht besteedt 
aan mentale gezondheid.

4 op 5 is bang voor het virus.
Bovendien zijn de mogelijke 
gevolgen van reizen in tijden 
van corona de voornaamste 

reden waardoor meer dan de 
helft niet op reis ging dit jaar.

42% wenst zaken anders 
aan te pakken sinds corona.

De helft wil zich meer 
focussen op wat hen 

gelukkig maakt.

3 op 4 beoordeelt de 
communicatie van de stad 

omtrent corona positief.
De aanpak in het WZC zat 

goed, eventueel te 
verbeteren op vlak van 

sociaal contact.

Aandacht voor aspecten 
die kwaliteit van leven 

verbeteren.
Op dit domein kan volgens 

de inwoners vooral zelf 
initiatief worden genomen.

Zorg en opvang en 
(lokale) economie blijken 

de belangrijkste punten om 
lokaal bestuur op te zetten.

Draagvlak voor finaniële 
steun aan inwoners en 

verenigingen, 
voornamelijk wanneer dit 

gericht gebeurt.

!

i
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De resultaten van de enquête geven 
ons inzicht in de uitdagingen waarmee 
Hoogstratenaren geconfronteerd wor-
den. Daarnaast schuiven onze inwoners 
belangrijke beleidsprioriteiten naar 
voor: ‘zorg en opvang’, ‘mentale weer-
baarheid’ en ‘individuele ondersteuning 
voor alleenstaanden, ouderen, kinderen 
en mensen in een kwetsbare situatie’.
In het herstelplan voor de inwoners vind 
je deze drie speerpunten terug in zeven 
doelstellingen. Om deze te realiseren 
zullen heel wat concrete acties worden 
uitgewerkt. Sommige daarvan zijn op 
maat van de noden die de gezondheids-
crisis met zich mee brengt. Maar tal van 
acties passen ook in het meerjarenplan 
van de gemeente. 

De bevraging toont immers aan dat de 
beleidskeuzes in het meerjarenplan 
- waaronder investeringen in kinderop-
vang, ouderenzorg en jeugd- en sport-
infrastructuur, maar ook de verhoogde 
aandacht voor kinderarmoede - een 
geschikt kompas is om de woelige 
golven van deze crisis te overwinnen. 
Binnen dit stevige kader werkt de stad 
flexibele oplossingen uit voor de noden 
van onze inwoners.

Wat zijn 
de zeven doelstellingen?
1. Stad Hoogstraten zet in op het ver-

sterken van verbindende initiatieven 
en lanceert er ook zelf. Initiatieven 
van verenigingen en gebuurten 
worden gestimuleerd en gepromoot.

2. De stad stimuleert solidariteit onder 
de Hoogstraatse inwoners en werkt 
samen met partners die actief zijn 
inzake armoedebestrijding en zorg-
verlening.

3. De stad geeft bijkomende onder-
steuning aan de meest kwetsbare 
inwoners.

4. De stad neemt initiatieven die de 
mentale gezondheid en weerbaar-
heid van de inwoners vergroten.

5. De stad zet in op zorg en opvang op 
vele terreinen, zoals kinderopvang, 
de ondersteuning van scholen en de 
zorg voor ouderen.

6. De stad vergroot de levenskwaliteit 
door sensibilisering en promotie 
van beweging, gezonde voeding en 
ontspannen in eigen omgeving.

7. De stad blijft transparant commu-
niceren via de website, Info’zine 
en sociale media en zet actief in op 
sensibilisering.

Nieuwe bevraging 
In oktober 2020 keek 90% van de deel-
nemers aan de bevraging nog positief 
of neutraal naar de toekomst. De kans 
is reëel dat we nu een ander resultaat 
zien. Daarom neemt het bestuur zich 
voor om in 2021 opnieuw een participa-
tiemoment met de burgers te organise-
ren om voeling te blijven hebben met 
wat er leeft.

Alternatief voor 
Nieuwjaarke Zoete

Nieuwjaarke Zoete zingen aan de 
deur mocht niet op 31 december. 
De gouverneur van Antwerpen 
had dat om veiligheidsredenen 
verboden.  Omdat de kinderen 
de afgelopen maanden weinig 
positief nieuws kregen, wilde 
het stadsbestuur hen Nieuw-
jaarke Zoete niet afpakken en 
hen tegelijk een hart onder de 
riem steken. De jeugddienst 
heeft daarom een knutselbox 
samengesteld en verdeeld aan 
alle kinderen van Hoogstraten 
via de scholen. Op deze manier 
beleefden de kinderen alsnog de 
sfeer van Nieuwjaarke Zoete. Dit 
was een van de eerste concrete 
acties van het herstelplan voor 
inwoners.  

nu de grenzen tastbaar zijn
en containers ons tonen
tot hier en niet verder

nu de muren van ons huis
langzaam oprukken
tot je het strijdveld
van de winkel betreedt

weet, je bent niet alleen
wanneer de echo van 
een applaus
jouw paleis bereikt
omstreeks acht uur

en hoewel een aanraking
tussen jou en ik onbereikbaar is
zijn we nog nooit zo dicht
bij elkaar geweest

Stadsdichter Michiel Van Opstal - 2020
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Hoogstraten engageerde zich bij het begin van deze
 legislatuur om sterk te investeren in het patrimonium van 

de stad. Het stadsbestuur heeft daarbij oog voor nieuwe 
projecten die de stads- en dorpskernen opwaarderen, zon-

der afbreuk te doen aan waardevol historisch erfgoed. De 
eerste resultaten daarvan worden steeds zichtbaarder. Drie 

infrastructuurprojecten richten zich op de realisatie van bijko-
mende socioculturele infrastructuur. Zo nadert het Raadhuis 
in Meerle zijn voltooiing, zijn de werken voor het Klooster in 

Meer al aardig gevorderd en zijn de voorbereidingen voor het 
cultuurhuis in Hoogstraten in volle gang. Zodra deze projecten 

voltooid zijn, hebben onze inwoners er drie prachtige nieuwe 
socioculturele ontmoetingsplaatsen bij. Het grootste investe-

ringsproject is ongetwijfeld het cultuurhuis dat gerealiseerd 
zal worden op de site van parochiezaal Pax. 

Cultuurhuis 
Hoogstraten
Het cultuurhuis zal onderdak bieden 
aan verschillende stadsdiensten: 
het gemeenschapscentrum (GC), de 
hoofdbibliotheek, de dienst toerisme 
en Kunstacademie De Noorderkempen 
(de vroegere Academie voor Muziek en 
Woord). Deze huisgenoten zullen niet 
toevallig in hetzelfde gebouw zitten. 
Het cultuurhuis moet immers een 
creatieve speeltuin worden voor onze 
verenigingen en inwoners. 
Deze huisgenoten werken momenteel 
aan een bijzonder concept voor het 
cultuurhuis. De werking en visie zullen 
gebaseerd zijn op het concept van de 
‘derde plek’. Dat is een sociologisch be-
grip waarbij een derde plek tegenover 
de eerste plek (je thuis) en de tweede 
plek (je werk) staat. Het is een plek 
waar je graag en vaak komt omdat je je 

er helemaal thuis voelt. Een plek waar 
je eigenaarschap over hebt, waar je je 
veilig en welkom voelt. Maar vooral een 
plek die je inspiratie geeft, rust brengt, 
creativiteit aanwakkert, een plek die je 
weet te verrassen en uit te dagen. Het 
mag duidelijk zijn: het cultuurhuis zal 
geen ‘klassiek’ cultuurcentrum worden. 
We willen een eigentijds huis maken op 
maat van Hoogstraten, een stedelijke 
huiskamer. Een plek waar alle inwoners, 
en natuurlijk onze verenigingen, kind 
aan huis zijn. 

Na jaren van voorbereiding komt de 
realisatie van het gloednieuwe cultuur-
huis steeds dichterbij. Als alles volgens 
planning verloopt, hebben we tegen het 
einde van 2021 een winnend ontwerp 
en kan in 2022 gestart worden met de 
bouw. De oplevering van het gebouw 
wordt verwacht tegen eind 2024. Dan 
zal niet enkel het cultuurhuis tot stand 

We bouwen 
drie culturele 
ontmoetingsplekken
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komen, maar zal ook de ruime om-
geving een vernieuwing krijgen: het 
Rozenkranspark, de parking aan de IKO 
en een stukje van de Dokter Versmis-
senstraat. Op die manier werken we 
zowel aan een cultureel hart in Hoog-
straten als aan een groene omgeving 
midden in het centrum van de stad. 

Raadhuis 
Meerle
Naast de ontwikkeling van het cul-
tuurcentrum in Hoogstraten hechten we 
ook veel belang aan de realisatie van 
socioculturele infrastructuur in onze 
dorpen. We willen dat onze inwoners 
overal maximaal kunnen deelnemen 
aan het culturele leven. Zowel het Raad-
huis in Meerle als het Klooster in Meer 
zullen hieraan bijdragen.  
Het statige raadhuis aan het Gemeen-
teplein in Meerle nadert ondertussen 
zijn voltooiing. Als onderdeel van het 
participatietraject ‘Meerle, Ons Dorp’ 
werd er samen met de Meerlenaren ge-
zocht naar de toekomstige invulling van 
de dorpskern. Voor het Raadhuis werd 
al snel duidelijk dat dit de uitgelezen 
plaats was voor het samenbrengen van 
gemeenschapsfuncties. 

Het Raadhuis zal de nieuwe uitvalsbasis 
worden van de bibliotheek en het lokaal 
dienstencentrum (LDC). Op alle andere 
momenten van de week staat het 
Raadhuis ter beschikking voor (Meerle-

se) verenigingen en inwoners die op 
zoek zijn naar een plaats voor hun 
socioculturele activiteiten. Dat kunnen 
vergaderingen of workshops zijn, maar 
ook lezingen en huiskamerconcerten 
behoren tot de mogelijkheden. De 
verschillende diensten vloeien naadloos 
over in elkaar. Zo zal je de boeken van 
de bib vinden in de voormalige raadzaal 
boven, maar ook in de cafetaria van het 
LDC. Op deze manier zal de werking een 
kleinere variant zijn van hoe we de wer-
king van het Hoogstraatse cultuurhuis 
zullen organiseren. 

De voltooiing van het Raadhuis is voor-
zien in het voorjaar van 2021. Hiermee 
is alvast de eerste fase van Meerle, Ons 
Dorp afgerond nadat eerder de poly-
valente zaal 4-5-6 werd opgeleverd. Zo 
zijn en worden de gebouwen aan het 
Gemeenteplein dé ontmoetingsplek bij 
uitstek voor de Meerlenaren: de paro-
chiezaal Ons Thuis, het Raadhuis met 
de bibliotheek en het LDC, de polyvalen-
te zaal 4-5-6 met Ferm Kinderopvang, 
Chiromeisjes, jeugdhuis Den Dorpel, 
IKO,… 

We hopen uiteraard dat we het Raad-
huis feestelijk met jullie kunnen ope-
nen. Op dit moment bekijken we nog 
verschillende mogelijkheden vanwege 
de huidige coronamaatregelen, maar we 
houden jullie op de hoogte!

Klooster Meer
Ook in Meer zijn we volop bezig met de 
restauratie van de voormalige kloos-
tersite. Wie er recent nog passeerde, 
zal ongetwijfeld gezien hebben dat 
de voormalige parochiezaal er kaal 
bijstond. Met grote zorg werd het 
gebouw ontdaan van al het onnodige 
om het later terug op te bouwen met 
bijzondere aandacht voor het histori-
sche karakter van de zaal. Architectu-
rale elementen die doorheen de jaren 
verborgen geraakten, worden terug 
zichtbaar gemaakt en voor de kleuren 
en inrichting wordt er inspiratie geput 
uit de originele plannen. Daarnaast 
wordt er ook een kleine uitbouw voor-
zien voor onder andere sanitair en een 
keuken. 

Ook het Klooster (de voormalige paro-
chiezaal) wordt een ontmoetingsplek 
voor inwoners van Meer. Net als in het 
Raadhuis werd hier geopteerd voor de-
zelfde combinatie van functies: de wer-
king van het lokaal dienstencentrum, de 
lokale uitleenpost van de bibliotheek en 
ruimte voor socioculturele activiteiten. 
Ook andere historische gebouwen op 
de site krijgen een herbestemming. De 
site wordt verder aangevuld met nieuw-
bouwwoningen met sociaal karakter. De 
oplevering van het Klooster in Meer is 
voorzien eind 2021. Zo zal de klooster-
site na jaren van leegstand opnieuw 
kunnen floreren als bruisend dorpscen-
trum waar het fijn vertoeven is voor alle 
inwoners en bezoekers van Meer. 

Raadhuis Meerle Parochiezaal Meer
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Vrijheid werpt zich op
tussen straatstenen en glaspartijen
tussen kuierbenen en lenige lindes

baan je een weg
door leibanden met hondjes eraan vast
dagjesmensen en genieters

kuierende koppels verstrengeld aan elkaar
kleine fietsjes met kleine kindjes
middelgrote fietsjes met middelgrote kindjes
en ja, fietsers met of zonder peleton

shop-o-holics, winkelaars en boodschappenlijstpersonen
broeken, brillen en boekenwurmen

hier komen ze samen

de frietjesstekers, de culinaire smaakmakende smakkers, foodies
de aperitiefdrinkers, tooghangers,
hydrateurs na de sport of
fristi met rietje slurpers

u kan het hier allemaal
doen, eten drinken en kopen

en alles wordt gezien
onder het toeziend oog 
van ons Sint Katrien

Straat in ‘t Vizier

Stadsdichter Michiel Van Opstal schreef een mooi gedicht ‘Vrijheid’ 
dat op leegstaande vitrines in het winkelcentrum werd getoond.
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Straat in ‘t Vizier
Het project liep over twee jaar en werd 
beëindigd begin november 2020. Elke 
deelnemer kon eigen accenten leggen 
naargelang de lokale noden. In Hoog-
straten richtte Straat in ’t Vizier zich 
op de Vrijheid. In samenwerking met 
de bewoners en de handelaars wer-
den hiervoor een aantal overleggroe-
pen opgericht, zoals een viziergroep 
(stuurgroep) en een klankbordgroep. In 
Hoogstraten werden vier zogenaamde 
straatplatformen gehouden. Tijdens 
deze participatieavonden werd er 
eerst besproken hoe de situatie van 
de nu Vrijheid is. Wat is er momenteel 
aantrekkelijk en wat zijn de pijnpunten? 
Welke opportuniteiten zien we in de 
toekomst voor het winkelcentrum van 
Hoogstraten?

In het laatste straatplatform mochten de 
deelnemers stemmen op verschillende 
acties, die ons winkelcentrum kunnen 
versterken en aantrekkelijker maken. 

De acties van 2020:
• Vergroening van de bloembakken
• Kindvriendelijke zitelementen in 

combinatie met groen rond de kerk
• Extra fietsenrekken
• Een digitaal interactief bord
• Promotie voor de  parkings rondom 

het centrum
• Stickers bij de horecazaken
• Banners ‘Winkelhier’ om het lokaal 

winkelen te promoten
• Gedicht over de Vrijheid op vitrines 

van leegstaande panden

Om de beweegredenen te kennen van 
de klanten die de Vrijheid effectief be-
zoeken werd er een bezoekersenquête 

uitgevoerd. Hieruit bleek dat de meeste 
bezoekers dagelijks naar de Vrijheid 
komen om te shoppen of een bezoek te 
brengen aan de kwalitatieve horecaza-
ken. Ze verblijven meestal minder dan 
een uur op de Vrijheid om hun aanko-
pen te doen. Er was een sterke vraag om 
meer in te zetten op het drukke verkeer 
en de parkeermogelijkheden. 

Met het budget van dit project en de 
beperkte looptijd kon het hele verhaal 
rond de mobiliteit niet worden aange-
pakt. Maar we konden al wel kleinere 
aanpassingen doen. Zo koos de stad 
ervoor om  onder andere twee grote 
zitbanken te plaatsen vlakbij de kerk. 
Deze zitbanken zijn opgebouwd volgens 
een modulair systeem en je kan er be-
levingseilanden mee samenstellen. Het 
is stevig materiaal dat geschikt is voor 
het gebruik in publieke ruimtes en het is 
vandalismebestendig. 

Hoogstraten is een enthousiaste deelnemer aan Straat in ’t 
Vizier. Op voorstel van de dienst economie van de provincie 
Antwerpen werd dit project uitgewerkt samen met vier andere 
Kempense gemeenten. (Herentals, Geel, Mol, Heist-op-den-
Berg). Straat in ’t Vizier stelt zich tot doel om de aantrekkelijk-
heid van het winkelcentrum te verbeteren, leegstand te be-
kampen en de leefbaarheid van de handelszaken te vergroten.

Stadsdichter Michiel Van Opstal schreef een mooi gedicht ‘Vrijheid’ 
dat op leegstaande vitrines in het winkelcentrum werd getoond.

Eén van de nieuwe zitbanken op de Vrijheid.
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Stad Hoogstraten heeft voor het 
gemeentelijk onderwijs CO2-meters 

gekocht. Zo kan men in de klas 
zien hoe het gesteld is met de 

luchtkwaliteit.  

Er hoort een app bij waarmee men 
ook op afstand de kwaliteit kan 

monitoren.  Een goede ventilatie 
of verluchting in het klaslokaal is 

immers een essentiële voorwaarde 
om veilig les te volgen

Met de CO2-meter kan dit 
gemonitord worden.  Omdat 

COVID-19 zich via deeltjes in de lucht 
verplaatst, kunnen scholen met de 
CO2-meter objectief meten én snel 

handelen.  

Ben jij al ingeschreven 
op BE-alert? 
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen 
in een noodsituatie. In geval van nood weet je meteen wat te doen om jezelf 
en anderen in veiligheid te brengen. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, 
gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar 
iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle 
manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren sluiten bij een 
brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail.

Hoe registreer ik mij?
Om de berichten van BE-Alert te kunnen krijgen, moet je je registreren. Dat 
kan heel gemakkelijk via www.be-alert.be. Je kan verschillende adressen en 
telefoonnummers registreren. Als je in Antwerpen werkt en in Hoogstraten woont 
bijvoorbeeld (of andersom), dan kan je beide adressen registreren en word je op 
beide locaties op de hoogte gebracht.

Werk je in het onderwijs en woon je in Hoogstraten? Dan kan je in de hoofdbib je 
lerarenkaart afhalen. Hiermee heb je recht op heel wat voordelen, zoals een online 
cultuurbad, lerarendagen, dagtrippen of je kan het bos induiken. Het volledige 
overzicht vind je op www.klasse.be/lerarenkaart. De bibmedewerkers tonen je met 
veel plezier welk aanbod de bib specifiek voor het onderwijs uitgewerkt heeft. Wil 
je zelf al eens op verkenning gaan? 
Surf dan naar hoogstraten.bibliotheek.be/scholen.
 

BERICHTEN

CO2-meters 
in de scholen

Lerarenkaart 

Het stadsbestuur van Hoogstraten 
denkt dankbaar terug aan 

ereschepen Annie Desmedt.

Overleden op 29 december 2020.
Lid van de gemeenteraad 

van 1988 tot 2012

Het weggooien van gebruikte 
mondmaskers in de berm of op 
de stoep is zeer schadelijk voor 
de natuur. Daarom sluit stad 
Hoogstraten zich van harte aan 
bij deze campagne van Mooima-
kers. Houd onze stad proper!
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Voor een aantal personen en sportclubs was 2020 
een jaar waarin ondanks alle beperkingen toch nog 
hele mooie sportieve prestaties geleverd zijn. Dat 
willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom 
is besloten om ook dit jaar de oproep te verspreiden 
om kandidaturen door te geven van individuele of 
ploegsporters die in de periode van 1 januari tot 
31 december 2020 een uitzonderlijke sportieve 
prestatie hebben geleverd. Je komt in aanmerking 
als je provinciaal kampioen geworden bent of een 
podiumplaats hebt behaald op Vlaams of nationaal 
niveau. Ook kampioenenploegen maken een kans. 
Of we effectief een plechtige uitreiking kunnen 
organiseren op de geplande datum van 27 februari, 
is nu nog koffiedik kijken.

Alle informatie, invulformulieren om kandidaten 
door te geven en het reglement vind je op 
www.hoogstraten.be/sportlaureatenviering. 

Goe
Bezig!
Het was dit jaar stil op Driekoningen, want deur-aan-
deurzingen was niet toegestaan. Koningen Arne, 
Jurgen, Phil en koningin Marleen lieten dit echter 
niet aan hun hart komen en hebben een mooie 
actie opgezet ten voordele van het goede doel. Ze 
verkochten online lunchboxen en stortten van elke 
box 5 euro door naar Rode Kruis Hoogstraten.

Stad Hoogstraten 
ondersteunt verenigingen 
met toelages

Wie is jouw kandidaat 
sportlaureaat 2021?

Dorien Van de Poel, 
één van de laureaten 
van 2019Hoogstraten kreeg van de Vlaamse overheid 

295.000 euro ter beschikking uit het nood-
fonds cultuur, sport en jeugd. Het stadsbe-
stuur belooft om het volledige bedrag, dat 
de Vlaamse overheid heeft toegekend, uit te 
keren aan de verenigingen.

In juni trof het stadsbestuur, na een bevraging bij alle Hoog-
straatse verenigingen reeds een eerste pakket maatregelen. 
Deze maatregelen ondersteunden de verenigingen bij het 
verwerken van de impact van de eerste lockdown. 

Uit een tweede bevraging in augustus bleek dat de corona-
crisis een blijvende impact had op de financiële gezondheid 
van de Hoogstraatse verenigingen. Het stadsbestuur zet 
daarom in een tweede fase volop in op het ondersteunen 
van verenigingen die in financiële problemen komen. 
Het doel hiervan is om te zorgen dat alle verenigingen de 
stilstand door corona overleven. De gemeenteraad keurde 
daarom op 14 december toelages goed voor de individuele 
financiële ondersteuning van 45 verenigingen voor een 
bedrag van 111.105 euro. 

In 2021 zal het stadsbestuur een nieuwe ronde organiseren 
zodat verenigingen, die het straks moeilijk krijgen door de 
tweede lockdown, ook op ondersteuning kunnen rekenen. 
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TOERISME

We wijzigen de toegang 
tot Wortel-Kolonie
Wortel Kolonie is een recreatieve hotspot en ontvangt jaarlijks vele dui-
zenden wandelaars en fietsers. Geen wonder, want het is een prachtig 
landschap waarin geschiedenis, cultuur en natuur samenkomen. 
We krijgen evenwel regelmatig vragen/klachten over gemotoriseerd verkeer 
dat ‘overal’ in het gebied verschijnt. Om de belevingswaarde voor de recre-
anten nog te verhogen wordt er daarom (midden februari) infrastructuur 
aangebracht die het onmogelijk maakt voor gemotoriseerd verkeer om het 
gebied nog als sluipweg te gebruiken. Ook de veiligheid van de bezoeker 
zal op deze manier verhoogd worden.
 
Op de Torendreef worden drie lage slagbomen geplaatst, die voorzien zijn 
van een mennerssluis. Op deze manier kunnen ruiters met koets het gebied 
blijven gebruiken. Ook de landlopersbegraafplaats blijft met de wagen 
bereikbaar, evenwel enkel voor nabestaanden. Bijkomend worden een lage 
slagboom en mennerssluis geplaatst op twee zijdreven.
 
Voor de lokale landbouwers blijft de toegang tot hun percelen gegaran-
deerd.

Toerisme Hoogstraten 
opent webwinkel
Ben je op zoek naar een uniek Hoogstraats cadeau? Voor vrienden, familie 
of gewoon voor jezelf? Dan maakt Toerisme Hoogstraten het je wel erg 
gemakkelijk. Via de gloednieuwe webshop kan je leuke Hoogstraatse 
gadgets, wandel- en fietskaarten, geschenkboxen, infogidsen en hebbe-
dingetjes bestellen. 
Plaats je bestelling en betaal rechtstreeks via bancontact. In enkele muis-
klikken is het gewenste artikel van jou. Eens de bestelling is geplaatst, 
zorgt Toerisme Hoogstraten - met de meeste zorg - voor de verzending.
De webwinkel is steeds in beweging. Het aanbod wordt up-to-date gehou-
den en regelmatig aangevuld met nieuwigheden. Eén van de nieuwste 
producten is de Hoogstraatse postzegelreeks over de restauratie van de 
Sint-Katharinakerk.
 

 Praktisch:
 Ontdek het volledige aanbod op
 https://toerismestadhoogstraten.ccvshop.be

Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.befo
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Nieuwe 
postzegelreeks 
Hoogstraten
Na de postzegelreeks met natuurfoto’s van Hoogstraten, 
is ook van de restauratiewerken van de Sint-Katharinakerk 
een unieke postzegelreeks gemaakt. De reeks omvat tien 
postzegels met sprekende beelden die genomen werden 
tijdens de restauratie en is een blijvende herinnering aan 
het project dat in totaal zeven jaar in beslag zal nemen.

De postzegelreeks is exclusief te koop bij Toerisme Hoog-
straten of via de webwinkel en kost € 11,50. En zoals het 
hoort bij unieke stukken, is de oplage uiteraard beperkt.

Poëtisch 
winterwandelen
 Poosplaatsen langs de Mark

Heb je zin in een poëtische winterwandeling? 
Trek dan maar alvast je stapschoenen aan! 
Een vaste waarde zijn de Poosplaatsen langs 
de Mark. Van de bron tot de monding van de 
Mark vind je maar liefst 21 dichterlijke odes 
aan het water, gebeiteld in steen. 

Ook op ons grondgebied kan je een aantal 
van de poosplaatsen terugvinden. Meer info 
op www.hoogstraten.be/poosplaatsen
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Op mijn blote voeten liep ik door het gras

van de groene velden die mijn prairie was

ik was een indiaan, een held, een wildebras

die droomde dat de Mark de Amazone was

                                   Guido Belcanto
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BERICHTEN

M e l d p u n t 
discriminatie 
op de huurmarkt

Wanneer verschillende kandi-
daat-huurders zich aanmelden, 
moet een verhuurder nood-
gedwongen keuzes maken. 
In Vlaanderen is het wettelijk 
verboden om je bij deze keuzes 
te laten leiden door de achter-
grond, het geloof, de geaard-
heid, … van de kandidaat-huur-
ders. Als verhuurder besef je 
uiteraard niet altijd dat je moge-
lijk discrimineert. En als huurder 
weet je misschien niet goed 
welke informatie je toekomstige 
verhuurder of het immokantoor 
wel of niet van je mag vragen. 
Wil je meer duidelijkheid over 
wat er wordt verstaan onder 
discriminatie op de woonmarkt, 
neem dan zeker eens een kijkje 
op de Unia-website: www.unia.
be/nl/actiedomeinen/huisves-
ting. 

Meen je het slachtoffer te zijn 
van discriminatie op de woning-
markt? Dan kan je dit melden via 
dezelfde website: 
www.melding.unia.be/nl/meld-
het/waar  

Hulp nodig? Richt je dan tot het 
woonloket van Hoogstraten: 
wonen@hoogstraten.be. Zij 
helpen je bij het invullen van het 
meldingsformulier. Waarna Unia 
contact met je opneemt.

            Een vurige expo 
Iets later dan voorzien opende op 1 december 2020 “Brand! Brand! – Een vuri-
ge expo over brandstichters, brandmeesters en pompiers”. Deze tentoonstel-
ling werd verwezenlijkt in samenwerking met Hulpverleningszone Taxandria en 
dankzij oudgedienden van het Vrijwillig Pompierskorps .
 In 2020 was het 150 jaar geleden dat het bestuur van Hoogstraten besloot tot 
de oprichting van een ‘Vrijwillig Pompierskorps’. Deze tentoonstelling toont je 
dus niet enkel de laatste 150 jaar, maar neemt je mee terug in de tijd tot aan 
de allereerste gedocumenteerde brandramp in 1442. Van hieruit kom je via een 
tijdlijn letterlijk tot in 2020 en passeer je de meest markante gebeurtenissen 
die met brand te maken hebben.  In een apart luik van de tentoonstelling laten 
we ook de brandweerlieden zelf aan het woord. Ze vertellen over hun passie, 
hun meest memorabele interventie en ...

Praktisch:
• De tentoonstelling is gratis en kan bezocht worden tot en met 28 maart 

2021. Een tijdslot van 30 minuten kan je reserveren via 
 museum@hoogstraten.be of via 03 340 19 80. 
• Het museum is geopend van woensdag tot en met zondag, 
 telkens van 14.00 tot 17.00 uur.
• Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten | museum@hoogstraten.be 
 www.hoogstraten.be/museum

Nieuws over de Brexit
Nu de Brexit effectief in voege is getreden, zijn er enkele wijzigingen inzake de in-
schrijvingen van onze inwoners uit de UK. Zij ontvangen nog een persoonlijke brief, 
maar we willen hen alvast van volgende zaken op de hoogte brengen.

 Ik woon in Hoogstraten en heb de Britse nationaliteit – Wat nu? 
• Alle onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die hun recht 

op verblijf willen behouden moeten een aanvraag indienen voor een nieuwe 
verblijfskaart. Dit geldt ook voor de Britse grensarbeiders die 1 januari 2021 hun 
economische activiteit willen verderzetten

• Je kan een aanvraag indienen tot 01/10/2021 bij de dienst Vreemdelingenzaken
• Als je vraag positief wordt beoordeeld, krijg je een uitnodiging voor 
 een nieuwe elektronische verblijfskaart(= M of M+ kaart). 
• Je oude verblijfskaart mag je blijven gebruiken tot 31 december 2021.

 Praktisch: 
 Voor meer informatie of om een afspraak in te plannen, mag je steeds contact 

opnemen met onze dienst Vreemdelingenzaken via het nummer 03 340 19 11 of 
via vreemdelingendienst@hoogstraten.be .
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HOOGSTRATEN BOUWT

Bovenlokale gymhal 
op de Wereldakker
Grote graafmachines zijn aan de slag gegaan 
voor de aanleg van de gloednieuwe gymhal op 
de Wereldakker (achter het Klein Seminarie). Als 
alles meezit wordt de hal eind 2021 in gebruik 
genomen. Er komt een gymnastiekhal met valkuil, 
een danszaal en een polyvalente zaal voor mul-
timove, freerunning, seniorengym en yoga. De 
bouw van de gymhal vormt de eerste fase in de 
ontwikkeling van Sportpark Wereldakker. 

Na de sporthal komt daar ook nog een splinter-
nieuwe atletiekpiste, een kunstgrasveld en wor-
den de overige sportvelden van voetbalvereni-
ging HVV geheroriënteerd. Alles samen gaat het 
om een investering van ruim 6,5 miljoen euro. We 
stellen ons  tot doel om het sportpark tegen het 
einde van 2022 klaar te hebben.  We voorzien ook 
het nodige groen en trage wegen. Het stadsbe-
stuur denkt ook aan de individuele sporter, want 
die kan straks tijdens de vrije momenten ook 
gebruik maken van de velden en de atletiekpiste.

De ontwikkeling van het sportpark is het resultaat 
van een samenwerking tussen de stad, HVV, ‘t 
Spagaatje, Atletiekvereniging Noorderkempen 
en het Klein Seminarie. ‘t Spagaatje zal door 
de bouw niet meer verspreid zitten over ver-
schillende locaties en krijgt een hypermoderne 
infrastructuur. De club investeert op zijn beurt 
zowat een half miljoen euro in de toestellen en de 
inrichting van de gymhal. De leerlingen van het 
Klein Seminarie mogen straks gebruik maken van 
de gymhal. 

Jeugdlokalen 
op Den Dijk
In mei 2019 hebben we beslist tot de bouw van jeugdlokalen op de site 
van Den Dijk. Daar zullen drie Hoogstraatse jeugdverenigingen (KSA – KLJ 
en Plussers) zich vestigen, samen met de gemeentelijke speelpleinwer-
king.  In november 2020 stelden we een digitaal ontwerp voor aan de 
buurtbewoners, het gevolg van een intense samenwerking tussen de stad 
en VZW Jeugdlokalen. De gemeenteraad sprak zich op 25 januari uit over 
de plannen. De zoektocht naar een aannemer kan beginnen.

De nieuwe bewoners zullen elk gebruik kunnen maken van exclusieve 
lokalen voor o.a. stockage, kleine speelruimte en een leidingslokaal. 
Daarnaast zijn er nog twee gedeelde polyvalente ruimtes, die ook ter 
beschikking staan van de gemeentelijke speelpleinwerking en andere 
socio-culturele activiteiten. Dit worden twee afzonderlijke gebouwen, die 
via een overdekte speelruimte met elkaar verbonden zijn. 
Voor beide gebouwen is gekozen voor duurzame en natuurlijke bouw-
materialen, zodat het gebouw past in de omgeving. De huidige trage 
verbindingen voor fietsers en voetgangers en de openbare speelruimte op 
de site blijven behouden.

Er is bewust gekozen om de site van Den Dijk autovrij te houden. Ouders 
die hun kinderen met de auto brengen, maken gebruik van de busparking 
aan het Spijker.  De oversteek aan de Gelmelstraat wordt veilig gemaakt. 
Langs de Ganzendries is de site enkel toegankelijk voor wandelaars, 
fietsers en de hulpdiensten.

Stad Hoogstraten verkoopt 
sociale bouwgronden
• 8 bouwpercelen in de Ti Van Schellestraat, 

loten 2-3-4-5-15-16-17-18 
• 1 bouwperceel in de Korenstraat, lot 7

De infobrochure en het inschrijvingsformulier 
voor de  verkoop van deze bouwgronden vind 
je op www.hoogstraten.be. Geïnteresseer-
den kunnen zich daar als kandidaat voor een 
aankoop inschrijven tot en met 19 februari 2021. 
Uiteraard krijgen inwoners van Hoogstraten de 
voorkeur. 

Praktisch:
• www.hoogstraten.be
• Dienst ruimte 03 340 19 44 
• administratie.ruimte@hoogstraten.be
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Ons vaccinatiecentrum 
komt in Weelde

De eerstelijnszones (ELZ) organiseren 
de vaccinatiecampagne in heel Vlaande-
ren. Zij hebben beslist wat de meest ge-
schikte locaties zijn. De vaccinatiecen-
tra voor de eerstelijnszone Kempenland 
komen in Turnhout en Weelde (Ravels). 
Dit betekent dat inwoners van Hoogstra-
ten naar Weelde moeten voor een vacci-
natie. In januari heeft stad Hoogstraten 
voorgesteld om een vaccinatiecentrum 
te installeren bij Coöperatie Hoogstra-
ten, maar dat is niet gelukt. 

Belangrijke vragen:

• Wie mag zich eerst laten vaccineren? 
  De volgorde van vaccineren in ons 

land is gebaseerd op wetenschappe-
lijke inzichten. De eerste vaccins zijn 
voor bewoners en personeelsleden 
van woonzorgcentra. Daarna vol-
gen bewoners en personeelsleden 
van andere zorgvoorzieningen voor 
kwetsbare personen, zorgverleners in 
de ziekenhuizen en in je buurt, zoals 
je huisarts. In een latere fase gaan we 
iedereen vaccineren. 

• Wanneer word jij gevaccineerd? 
 Op 15 januari werden de bewoners 

van WZC Stede Akkers gevaccineerd. 
Aansluitend werden ook de perso-
neelsleden en vrijwilligers gevacci-
neerd.  Wanneer de anderen aan de 
beurt komt, hangt af van de beschik-
baarheid van de vaccins. Je ontvangt 
hiervoor een persoonlijke uitnodi-
ging. In elk geval zal het vaccinatie-
centrum in Weelde klaar zijn voor 
V-Day vanaf 15 februari.

• Moet iedereen op eigen kracht naar 
Weelde?

 Inwoners die minder mobiel zijn, 
kunnen rekenen op ondersteuning 

We willen dit jaar graag terugkeren naar ‘het oude normaal’. 
Naast de afstands- en hygiënemaatregelen die we allemaal al 
een tijd toepassen, wordt het belangrijk om je te laten vaccine-
ren. Vaccinatie is de beste bescherming tegen het coronavirus 
en de grootste garantie dat we in 2021 weer volop van het le-
ven kunnen genieten. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, 
hoe beter dus. 

van stad Hoogstraten. Dat zal bijtijds 
worden gecommuniceerd.

• Is het vaccin veilig?
 De ontwikkeling van het coronavaccin 

kreeg wereldwijd de hoogste priori-
teit. Elk vaccin is uitgebreid getest bij 
een grote groep mensen. Alle vaccins 
doorlopen een uiterst strenge goed-
keuringsprocedure voor gebruik. De 
Europese goedkeuring garandeert de 
betrouwbaarheid.

• Waarom is het belangrijk dat je je laat 
vaccineren? 

 Meer dan 70% van de bevolking moet 
zich laten vaccineren om groepsim-
muniteit te bereiken. Door je te laten 
vaccineren bescherm je mensen die 
niet gevaccineerd mogen worden. Zo 
voorkomen we ook nieuwe sterfge-
vallen en een nieuwe overbelasting 
van ons gezondheidssysteem. Een 
brede vaccinatie zorgt er ook voor dat 
we binnen afzienbare tijd de strenge 
coronamaatregelen zullen kunnen 
loslaten. En dat willen we allemaal 
toch, terug naar het ‘oude normaal’? 

 

Je laten vaccineren 
is het beste plan

Heb je vragen over het coronavaccin, dan kan je terecht op www.laatjevaccineren.be

schuifelende voetstappen 
door gangen

hoe alles nu anders is maar
toch nog steeds vertrouwd

zacht als handen die 
broze armen ondersteunen

glijden blikken
van ogen die hun jaren 

met trots dragen
naar het heen en weer van straten

tot in de stilte van een kamer

de levens hier
benaderen oneindig als

een kosmos aan verhalen

Als oneindig

Stadsdichter Daan Janssens - 2017
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Jobstudent schoonmaak en logistiek
Voor onze dienst schoonmaak en logistiek zijn we 
op zoek naar 8 gemotiveerde jobstudenten voor 
de periode van 01 juli 2021 tot en met 31 augustus 
2021.

aanwervingsvoorwaarden:
•  Je bent minimum 16 jaar ouder. 
•  Je bent minstens 3 weken aansluitend 

beschikbaar. 

Jobstudent ergotherapie / animatie
Voor onze paramedische dienst zijn we op zoek 
naar 2 gemotiveerde jobstudenten kinesitherapie 
en 2 jobstudenten ergotherapie/animatie voor de 
periode van  21 juni 2021 tot en met 30 september 
2021.  

aanwervingsvoorwaarden:
•  Je bent minimum 18 jaar oud. 
•  Je volgt een opleiding kinesitherapie, 

ergotherapie of orthopedagogie.
•  Je bent sociaal en werkt graag met ouderen.

Jobstudent verzorging / verpleging
Voor ons woonzorgcentrum zijn we op zoek naar 
20 gemotiveerde jobstudenten voor de periode 
van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.  Als 
jobstudent verpleging/verzorging sta je in voor de 
algemene verzorging van onze rusthuisbewoners 
onder leiding van een hoofdverpleegkundige.

aanwervingsvoorwaarden:
•  Je bent minimum 18 jaar oud (of 16 jaar oud als je 

al ervaring hebt in ons woonzorgcentrum).
•  Je volgt een opleiding tot verzorgende. 
•  Je bent bereid te werken in shiften en in het 

weekend en bent minstens 3 weken aansluitend 
beschikbaar. 

•  Je bent sociaal en werkt graag met ouderen.

        Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt zijn burgers een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke 
dienstverlening. Daarvoor doet de organisatie beroep op gemotiveerde en betrouwbare medewerkers. 

Momenteel is het stadsbestuur op zoek naar verschillende jobstudenten voor de zomerperiode van 2021: 

Jobstudent groendienst
Voor onze groendienst zijn we op zoek naar 10 
gemotiveerde jobstudenten voor juli en augustus 
en 5 jobstudenten voor september. Je wordt 
voornamelijk ingezet in het groenonderhoud  van 
onze stad. Soms word je ook ingeschakeld voor 
technische taken. 

aanwervingsvoorwaarden:
•  Je bent minimum 15 jaar oud (periode 

tewerkstelling in juli en augustus).
•  Je bent minimum 18 jaar oud (periode 

tewerkstelling in september).
•  Je bent bij voorkeur minstens 3 weken aansluitend 

beschikbaar.
•  Opleiding in de groensector of een technische 

scholing is een pluspunt. 

Jobstudent recreatiedomein De Mosten
Voor recreatiedomein De Mosten zijn we op 
zoek naar 25 gemotiveerde jobstudenten voor 
verschillende taken. 

algemene aanwervingsvoorwaarden:
•  Je bent minimum 18 jaar oud. 
•  Je bent tijdens de zomer ruim beschikbaar en bent 

bereid te werken in shiften, op feestdagen en 
tijdens het  weekend.

•  Je bent klantvriendelijk en gaat graag met 
kinderen om. 

•  Specifieke taakgebonden 
aanwervingsvoorwaarden: 

 Redder: je bent in het bezit van een geldig 
diploma hoger redder en/of  bewijs van jaarlijkse 
bijscholing en bent bereid taken te verrichten in 
EHBO, inkom en onderhoud. 

    EHBO : je bent in bezit van een geldig diploma 
EHBO en bent bereid taken te verrichten bij de 
inkom en bij het onderhoud. 

    Inkom : je hebt reeds werkervaring bij De Mosten 
en bent bereid onderhoudstaken te verrichten. 

    Onderhoud : geen specifieke vereiste

 Interesse

Heb jij interesse in één van bovenstaande vacatures? Stel je dan kandidaat via het inschrijvingsformulier op 
www.hoogstraten.be/werkenalsjobstudent. 

VACATURES



Mededelingen van jouw 

stadsdichter
In 2017 stelde Hoogstraten zijn eerste 

stadsdichter aan. Om de twee jaar wordt een 
poëtische ziel geselecteerd door een jury. 

Deze woordkunstenaar vertegenwoordigt de stad 
en brengt zijn dichterlijke visie op het leven in onze 

stad. Op die manier draagt de stadsdichter bij aan 
meer kunst en cultuur in het dagelijkse 

leven. Je kan alle stadsgedichten 
terugvinden op de website 

van de stad: 
www.hoogstraten.be/stadsdichter.

De huidige stadsdichter is 
Michiel Van Opstal. 

We laten hem aan het woord:
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Waar in Hoogstraten 
is deze foto genomen?

Alois Jacobs, wonend in de 
Lindendreef in Hoogstraten, 
heeft gezien dat de foto van onze 
vorige fotowedstrijd (Info’zine 
december-januari) is genomen 
bij de Heimeulen in de Heimeu-
lenstraat in Meerle. Hij wint een 
Hoogstraatse cadeaubon, af te 
halen bij Toerisme Hoogstraten 
vanaf 2 februari 2021. 

Vorige fotowedstrijd

Ook onze fotowedstrijd staat deze maand in het teken 
van de poëzie. Ken jij de plaats waar dit monument staat 
van een beroemde Hoogstraatse dichter? Stuur jouw 
antwoord tot 20 februari 2021 naar de communicatie-
dienst van Hoogstraten op communicatie@hoogstraten.
be of telefoneer naar 03 340 19 50. Je mag maximum één 
antwoord per gezin insturen. Uit de juiste antwoorden 
trekt een onschuldige hand één winnaar. Vergeet niet 
om je contactgegevens te vermelden, anders kom je niet 
in aanmerking.

Wat kan de stadsdichter voor jou doen?
Heb je een korte speech nodig, zoek je woorden om iets te vieren, een 
vriendschap in metaforische bloemen te zetten, de liefde te verklaren 
aan de wereld. Misschien kan ik je helpen! Stuur me een mailtje met 
welke vraag dan ook (wie weet kom ik wel je gras maaien, of je rug in-
zepen) en ik nat de punt van mijn pen om je van antwoord te dienen. 
Poëtische aangelegenheden zijn mijn specialiteit.
Heb je een verzoek voor de stadsdichter? Stuur een mail naar 
cultuur@hoogstraten.be en we brengen je in contact met hem.

Portret van Hoogstraten
Vind je van jezelf dat je niet goed op foto pakt maar wil je wel graag 
een portret van jezelf?
Ik schrijf er één voor jou, op maat, helemaal voor niets. Hoe werkt 
het? Ik neem met jou een kort, ludiek interview af. Dit verwerk ik tot 
een poëzieportret. En het dubbeltje is voor jou.
Op volgende data kan je me hiervoor bereiken: 
11/4, 18/4, 25/4 en 2/5
Steeds van 14.00 tot 16.00 uur.
Stuur een mail naar cultuur@hoogstraten.be om je in te schrijven 
voor een uniek poëzieportret!

Poëzie buiten het boek
De week van de poëzie?! In de bib?! Een lezing?! Helemaal juist! En 
wanneer juist? Ik ben blij dat je het vraagt.
9 februari om 14.00 uur. Gratis? Uiteraard. Ook voor mij? Iedereen is 
welkom!
En wat krijgen we te horen? Kila van der Starre. Wie? Een literatuurwe-
tenschapper die onderzoek doet naar poëzie buiten het boek. En die 
stadsdichter? Ja, Michiel Van Opstal is er ook bij om mee de lezing te 
geven. Oh, wat fijn! 

Deze lezing richt zich voornamelijk op jongeren van de derde graad 
secundair onderwijs, maar iedereen kan aansluiten. Meer info vind je 
op https://www.hoogstraten.be/vormingbib.  

Poëzietips 
   Tip van onze stadsdichter
 Mijn poëzietip is de digitale nieuwsbrief van Totaal, genaamd 

‘relax hé t’is zondag’. Je krijgt elke zondag een mailtje binnen 
van Flore met een oplijsting met leuke weetjes, nieuwe bundels 
en intieme filmpjes. Zoveel input waar je steeds creatief mee 
aan de slag kan. Je vindt hen op Instagram en Facebook onder 
‘@totdantotaal’. 

   Tips van onze  bibliothecaris
• Een van mijn persoonlijke favorieten is ‘Wind on the hill’ van 

A.A. Milne. Een poëtische zoektocht van een kind naar het 
antwoord op de vraag ‘Waar komt de wind vandaan?’.

• Nog een tip van de bib: Een autobiografie in dichtvorm, ‘Koeri-
koeloem’ van Tjitske Jansen vertelt haar leven in korte ‘er was 
eens’ tekstjes. Fijn om te lezen!

    Tip van onze schepen van cultuur
 ‘Later trouw ik met Pepijn’ is een gedicht van André Sollie uit 

de bundel ‘Tjongejonge’, een schrijver en tekenaar waaraan ik 
persoonlijk veel te danken heb:

Nieuwe Nieuwe fotofoto



Onze eerste stadsdichter, Daan Janssens, deed een poëtische 
ronde doorheen onze stad en bracht hulde aan ieder afzon-
derlijk deeldorp met zijn ‘Groeten van uw stadsdichter’.

Stadsdichter Michiel Van Opstal ging op zoek naar het middelpunt 
van ons grondgebied en maakte er tegelijk een gedicht en een 
filmpje over: 
https://youtu.be/eimXyZhT7Mc
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Stadsdichter Michiel Van 
Opstal liet tijdens Groen-
ten en Bloemen 2019 
de bijzondere machine 
SKRYF met fijn zand een 
ode aan de Sint-Kathari-
nakerk schrijven. 

Stadsdichter Michiel plaatste een aantal poëtische 
wegwijzers op zijn favoriete plekjes die je even doen 
stilstaan bij de omgeving.

Een poëtische terugblik
op vier jaar stadsdichterschap


