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Beste lezer,

De maand april kondigt zich aan en met 
deze maand ook echt de lente! Hoogstraten 
wordt dan steeds opgevrolijkt met bloesems 
en bottende bomen, een prachtig decor voor 
menig fietser, voetganger of terrasjeslief-
hebber. 

We luiden dan ook met plezier en feestelijk 
het toeristische en culturele seizoen in op 
zondag 24  april. Kom zeker een kijkje ne-
men. Toerisme Hoogstraten en VVV Hoog-
straten organiseren met heel wat partners 
opnieuw een dag vol animatie. U bent alle-
maal meer dan welkom tussen 10 en 17 uur.

De maand april is steevast ook dé maand 
om de kinderen meer buiten te laten spe-
len en ook zelf meer buiten te komen. Een 
ideale gelegenheid hiervoor is zeker de bui-
tenspeeldag van woensdag 13 april, in het 
recreatiedomein De Mosten. Dat is zowel 
voor de kleinsten als de groteren een heus 
speelparadijs. En heeft u voor de paasva-
kantie al gekozen tussen onze fantastische 
activiteiten van ‘vlieg uit’? Kijk snel op www.
hoogstraten.be!

Ondertussen heeft het stadsbestuur elk 
dorp weer een bezoekje gebracht tijdens de 
openbare dorpsvergaderingen. Als stadsbe-
stuur vinden we deze contactvergaderingen 
belangrijk om u te leren kennen, vragen te 
beantwoorden of informatie te delen. Het 
was ook voor u het ideale moment om ken-

nis te maken met onze nieuwe korpschef 
en uw wijkagenten. Een belangrijke bood-
schap, die ik hier graag herhaal, is: ‘Werken 
aan onze veiligheid doen we samen, burger 
en politie’. Daarom ook graag uw aandacht 
voor het artikel over BIN, in dit info’zine.
 
Afgelopen maand kreeg ik bezoek van maar 
liefst een 60 tal kleutertjes van Scharrel in 
Minderhout. Samen met de schepen Lieve 
Janssen liet ik deze kleuters ‘echt’ in het 
huwelijksbootje treden. De kleine enthousi-
astelingen en hun ouders hebben reuze ge-
noten van deze ervaring, een mooie afslui-
ter van hun projectweek rond huwelijk en 
liefde. En alsof deze beleving nog niet span-
nend genoeg was… De kinderen van Schar-
rel hebben een bijzondere brief ontvangen. 
Meer info mag ik nu nog niet schrijven, maar 
bij het verschijnen van dit info’zine weet u 
het misschien al of zal het alleszins niet lang 
meer duren!

Naast de paashaas die ongetwijfeld ook 
weer vele brave kindjes zal bezoeken, is er 
dus weer heel wat te beleven in Hoogstra-
ten.

Veel leesplezier en een vrolijk paasfeest 
gewenst!

Burgemeester 
Tinne Rombouts 

Voorwoord...
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Hoogstraatse specialiteitenmarkt 
met gratis proevertjes
Verschillende Hoogstraatse producenten 
presenteren hun ambachtelijke producten 
en naar goede gewoonte mag er ook ge-
proefd worden. Kuier op uw gemak langs 
de verschillende kraampjes en laat u verras-
sen door het uitgebreide aanbod van Hoog-
straatse producten. 

Kunsten- & ambachtenmarkt 
op het begijnhof
Naar aanleiding van de week van de ama-
teurkunsten wordt op het begijnhof een 
kunsten- & ambachtenmarkt opgezet. De 
Hoogstraatse cultuurdienst biedt hiermee 
een platform aan allerhande kunstvormen. 

Zondag 24 april wordt het nieuwe toeristische seizoen in Hoogstraten fees-
telijk geopend. Traditiegetrouw gaat de opening gepaard met de Hoog-
straatse specialiteitenmarkt en de ‘opendeurdag’ van Toerisme Hoogstra-
ten. Ook dit jaar worden opnieuw alle registers opengetrokken. Samen met 
verschillende Hoogstraatse verenigingen pakt Toerisme Hoogstraten uit met 
een totaalspektakel: nog meer activiteiten, nog meer te zien en nog meer 
animatie. Kortom, nog meer redenen om niet thuis te blijven! 
Méér dan welkom tussen 10 en 17 uur. 

En dit mag u ruim interpreteren. Er zijn de-
monstraties tekenen, juwelen maken, boek-
binden of beeldhouwen. Nog niet overtuigd? 
Er is eveneens ruimte voor muziek, theater 
en podiumkunsten. Ongeacht wat u zoekt, u 
vindt het ongetwijfeld op ‘den blijk’.

Selfiewedstrijd | 
#welkominhoogstraten
Hoe meer selfies, hoe meer vreugd! Toe-
risme Hoogstraten daagt iedereen uit om 
een selfie te nemen op één van de locaties. 
Post uw selfie op de facebookpagina van 
Toerisme Hoogstraten met de vermelding 
#welkominhoogstraten. De leukste foto’s 
worden in het info’zine gepubliceerd. 

Welkom in
Hoogstraten
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Torenbeklimming 
Sint-Katharinatoren
Eindelijk! U kunt weer naar boven! Nadat 
de broedende slechtvalken enkele jaren de 
torenbeklimming verhinderden, kan dit jaar 
de Sint-Katharinatoren opnieuw beklom-
men worden. Niet omdat er dit jaar geen 
nest slechtvalkjongen wordt verwacht, maar 
omdat de broedkast hoger in de toren werd 
gehangen. Op deze manier vormen enthou-
siaste bezoekers geen bedreiging voor de 
toekomstige ouders en kunt u Hoogstraten 
opnieuw vanuit de hoogte bewonderen. Een 
unieke ervaring.

Pas op! Pas Geverfd!
Staatsgeheim is misschien een tikje over-
dreven, maar het is er toch niet ver af. Het 
enige dat u voorlopig mag weten, is dat The-
ater Pas Geverfd aanwezig zal zijn. En niet 
alleen…

Hexakosioihexekontahexafobie?
Als u wil weten wat dit betekent, kunt u één 
van de gratis gidsbeurten in de Sint-Katha-
rinakerk bijwonen. Om 14 uur of 15.30 uur 
neemt een Hoogstraatse stadsgids u mee 
voor een wel heel aparte rondleiding die de 
kerk belicht vanuit een ongewone invals-
hoek.

Fietsen rond kapelletjes
De Sint-Katharinakerk is één van de geselec-
teerde kerken van het Bisdom Antwerpen in 
het ‘Buitengewoon jubeljaar van de barm-
hartigheid’. Hierdoor staan er gedurende 
het hele jaar door verschillende activiteiten 
geprogrammeerd. De aftrap van dit jubeljaar 
wordt op zondag 24 april gegeven met een 
mooie fietstocht rond Hoogstraatse kapelle-
tjes. Kapelletjes die u misschien al vaak pas-
seerde, maar waar u nog nooit bij stilstond. 
Laat u verrassen.

Smoutebollen 
aan de Laermolen
Ondertussen berucht in Hoogstraten en 
omstreken: de artisanale smoutebollen 
van de Laermolen. Gebakken in eigen 
geslagen smout, aan de man gebracht 
met poedersuiker én een dikke laag en-
thousiasme. Vanuit het centrum kunt u 
er met de gratis huifkar naartoe. 

Ook de Salm Salm-molen ontvangt u 
graag voor een bezoek. Welkom tussen 
10 en 18 uur.

Kinderpret
Een kleurrijke dag, verdient een extra tintje. Laat uw artistieke 
talenten de vrije loop: een aardbei hoeft vandaag niet rood te 
zijn en de Sint-Katharinakerk krijgt een blauwe kleur. Of bol-
letjes. Hoe gekker, hoe liever! Kleurpotloden in de aanslag en 
misschien wint u nog een leuke prijs.

Meer zin in een speurtocht? Geen probleem: speciaal voor kin-
deren is er een korte zoektocht rond het centrum. Ideaal voor 
het hele gezin.
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Erfgoeddag – zondag 24 april 2016 – 
thema Rituelen
Stad Hoogstraten neemt traditiegetrouw 
deel aan Erfgoeddag. U kan op zondag 24 
april 2016 twee gratis tentoonstellingen be-
kijken, een demonstratie over oude fototoe-
stellen en hun werking bijwonen, zelf een 
telegram sturen zoals vroeger en genieten 
van een eigentijdse interpretatie van ritue-
len door de jongeren van de Academie voor 
Muziek en Woord. Kortom, de moeite waard 
om een kijkje te komen nemen!

Theater act rond rituelen
Kennen tieners van vandaag de oude ritue-
len nog? Wat als we hun verbeelding zouden 
prikkelen door te vertellen over oude gebrui-
ken zoals het ‘suikerbonen gooien’ of ‘het 
steendragen’? De jongeren uit de Drama- en 
Woordgroep (12-16 jaar) van de Academie 
voor Muziek en Woord lieten zich inspire-
ren door oude volksgebruiken en zullenu op 
Erfgoeddag in een eigen voorstelling en op 
een eigentijdse en originele manier kennis 
laten maken met hun interpretatie van oude 
rituelen. Zij spelen om 14uur en 15.30 uur 
op locatie in de omgeving Begijnhof/Sint-
Katharinakerk.

Rituelen van geboorte tot dood
Ontdek welke erfgoedschatten verborgen 
zitten in onze kerk- en parochiearchieven! 
Heel wat objecten werden nog nooit eerder 
aan het publiek getoond. Voorwerpen en 
documenten tonen je welke rituelen in het 
verleden gangbaar waren van geboorte tot 
dood. Wandel door de Sint-Katharinakerk en 
ontdek allerlei verborgen rituelen! De ten-
toonstelling van de Heilig Bloedstichting is 
geopend van 13 uur tot 17 uur. 

Maurice | Fritz | Alfons – 
Portretfotografie tijdens 
de Groote Oorlog
Nooit eerder getoonde portret- en groeps-
foto’s uit de periode 1914-1918 geven een 
impressie van het leven tijdens de Duitse 
bezetting. Zelfs in oorlogstijd bleef het ne-
men van een portret of groepsfoto bij een 
belangrijke gebeurtenis een ritueel. Kom 
kijken hoeveel ogen je aanstaren in een 
sfeervol verduisterd museum! Het Stedelijk 
Museum is op Erfgoeddag geopend van 10 
tot 17 uur.

Lachen naar het vogeltje – 
Demonstratie oude fototoestellen
Gekoppeld aan de tentoonstelling ‘Mau-
rice | Fritz | Alfons’ in het Stedelijk Museum 
Hoogstraten kan je genieten van een de-
monstratie van allerlei oude fototoestellen. 
Doorheen de tijd maakt de fotografie een 
spectaculaire evolutie mee. Een specialist 
geeft je graag meer tekst en uitleg over de 
werking van deze oude toestellen. De de-
monstratie heeft plaats ter hoogte van het 
Stedelijk Museum van 14 uur tot 17 uur.
Een vergeten ritueel : het telegram

Bij belangrijke levensgebeurtenissen kun-
nen we ons niet meer voorstellen dat men 
vroeger niet onmiddellijk zijn blije of droeve 
nieuws kon delen met de wereld. Voor de 
komst van telefonie, internet, instagram 
en facebook was het niet zo evident om op 
een snelle manier te communiceren. De 
enige manier bestond uit het sturen van 
een telegram, opgesteld in morsecodes. 
Bij de zendamateurs Noorderkempen kun 
je ervaren hoe het is om een telegram te 
verzenden. Aan de Sint-Katharinakerk en 
aan het begijnhof staat een telegrafiepost 
opgesteld. Verstuur je telegram aan de kerk 
en ga het ophalen aan het begijnhof, of om-
gekeerd! Kinderen kunnen op Erfgoeddag 
hun eigen morsesleutel knutselen om er 
thuis verder mee te oefenen. Telegraferen 
kan van 10 uur tot 17 uur.

Meer info:
museum@hoogstraten.be  | 03 340 19 80
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Openbare 
verkoop 
Hoogstraten organiseert een open-
bare verkoop van onder andere fietsen, 
bromfietsen, oude brandweervoertuigen, 
industrieel keukenapparatuur, huisraad, 
voertuigen, rollators, nachtstoelen (kak-
kedoren), meubels, stookhout en derge-
lijke. Er worden goederen verkocht van 
zowel stad als OCMW op de veilingsite 
www.io-auctions.com. Datum start online 
verkoop is 25 maart 2016

Op 14 april gaat er tussen 10u en 13u een 
kijkdag van de goederen door in het H-
gebouw van het OCMW. De veiling wordt 
afgesloten op 19 april 2016.

Meer info | Kristof Loos – 03 340 19 85

Met Belgerinkel 
naar de Winkel
Van zaterdag 30 april tot en met 4 
juni 2016 organiseert Hoogstraten 
in samenwerking met Bond Beter 
Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo op-
nieuw de campagne ‘Met Belgerinkel 
naar de Winkel’. Deelnemers kunnen 
de loten zowel online registreren als 
deponeren in Belgerinkel-boxen. Op 
die manier maken inwoners dubbel 
zoveel kans om te winnen.

Klanten die te voet of met de fiets win-
kelen, worden door de deelnemende 
handelaars beloond met een Belge-
rinkel-lot met unieke code. Die code 
registreren de klanten via www.belge-
rinkel.be, waarna ze binnen de 24 uur 
kans maakt op een Belgerinkel-prijs 
uit de nationale prijzenpot. Daarnaast 
kunnen ze de loten ook deponeren 
in de Belgerinkel-boxen op publieke 
plaatsen (gemeentehuis, bibliotheek, 
enzovoort) om mee te dingen naar de 
lokale prijzenpot. 

Meer info:
dienst lokale economie 
03 340 19 83

 www.io-auctions.com
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Start to HOCKEY!
In samenwerking met de Vlaamse Hoc-
key Liga organiseert de sportdienst 
een initiatielessenreeks hockey op het 
kunstgrasveld achter sporthal ‘De Ze-
vensprong’ van VTI Spijker (toegang via 
Gelmelstraat). 
Kinderen van de lagere school (6-12 
jaar) zijn welkom op woensdag van 18 
tot 19u. Voor +12-jarigen (ook volwas-
senen) organiseren we deze lessen op 
woensdag van 19 tot 20u. De lessen 
vinden wekelijks plaats van woensdag 
13 april tot en met woensdag 22 juni 
(wekelijks les behalve woensdag 25 mei 
omwille van Heilig Bloed). Voor deze 10 
lessen betaalt u 20 euro. Wie weet kan 
er hieruit wel een hockeyclub groeien in 
Hoogstraten. 

Inschrijven en betalen doet u op: 
www.hoogstraten.be/sport.html. 
Meer info :
Sportdienst | Tel.03 340 19 51
Email sport@hoogstraten.be

Tuinmeubelen
Vanaf woensdag 13 april stelt kringwinkel 
WEB haar tuinassortiment weer te koop. 
Daarom kijkt u best al eens voor tuinmeube-
len. Waar gaat u anders zitten terwijl u van 
het zonnetje en een fris drankje geniet? 

Kom dus zeker eens naar De Kringwinkels 
WEB om te snuisteren tussen ons groot 
aanbod aan tuinmeubelen. Dit in 
al onze winkels, zolang de
 voorraad strekt! 

Meer info:
www.dekringwinkelweb.be

Herneming zitdagen 
Rijksdienst voor Pensioenen
 
Vanaf april 2016 gaat de zitdag voor pensioenen weer één keer per twee 
maanden door in het stadhuis in Hoogstraten. Op de tweede dinsdag van 
de even maanden (februari, april, juni, augustus, oktober en december)
tussen 9u30 en 11u30. De eerste zitdag gaat door op 12 april 2016.

Meer info:
dienst burgerzaken - 03 340 19 33
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Doet u mee met 
de resTANTEs?
Heeft u restjes stof of kleren die u niet meer 
draagt en die verknipt mogen worden?
Bent u handig met een schaar of een naaima-
chine?

Heeft u patroontjes van leuke eenvoudige 
naaiwerkjes zoals slabben, knuffels, tablet-
hoesjes, opplooibare draagtasjes of kinder-
schortjes?

Antwoordt u op één van de vragen ja? Dan 
kan u de resTANTEs helpen! Onder deze 
merknaam willen we producten te koop aan-
bieden op de kunst- en ambachtenmarkt bij 
de opening van het toeristisch seizoen op 24 
april.

Alle opbrengst van de verkoop gaat integraal 
naar de zonnekiosken in Za-Kpota. Kinderen 
kunnen door deze kiosken studeren bij veilig 
en gezond licht en families ademen niet lan-
ger giftige dampen van olielampen in.
U kan thuis naaiwerkjes maken wanneer het 
uw past, maar we plannen ook een gezamen-
lijk moment voor wie er anders moeilijk toe 
komt. Kan u niet naaien, u mag ook steeds 
helpen knippen. Stof kan u inleveren bij de 
dienst internationale samenwerking.

Enthousiast? Geef dan een seintje aan de 
dienst Internationale Samenwerking via 
noordzuid@hoogstraten.be of 03 340 19 54.
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Het stadsbestuur van Hoogstraten werft:

Bibliothecaris
(niveau B4-B5 – voltijds)

De bibliothecaris is verantwoordelijk voor de verwerving, ontsluiting en presentatie 
van documenten en informatie in de bibliotheek zowel fysiek als online.
Hij/zij verzorgt de informatiebemiddeling, de planning, organisatie en beheer van 
de bibliotheek.

Hij/zij organiseert een efficiënte dienstverlening voor de bibliotheekgebruiker en 
informatiezoeker en maakt promotie voor de bibliotheek.
Hij/zij zorgt ervoor dat de werking van de bibliotheek kadert binnen het gemeente-
lijk integraal cultuurbeleid.

Het betreft een aanwerving in statutair dienstverband met voltijdse prestaties.  

Vereisten:
- beschikken over een bachelor diploma
- beschikken over voltijdse werkervaring van vijf jaren in 
 een leidinggevende functie
- een rijbewijs B
- bereid zijn tot avond- en weekendwerk

De infobundel met functiebeschrijving en weddegegevens kan u raadplegen op 
www.hoogstraten.be/ werken / vacature.  Hierin vindt u ook de selectieprocedure.

U kan zich kandidaat stellen voor deze vacature door een motivatiebrief met Curricu-
lum Vitae te versturen naar: College van Burgemeester en Schepenen, Vrijheid 149 
te 2320 Hoogstraten. Ofwel door deze af te geven op de personeelsdienst tijdens de 
openingsuren.

Uiterste datum van indienen van kandidaturen: 15 april 2016.

Eduard Palmans      Tinne Rombouts
gemeentesecretaris     burgemeester
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Gezondheidsproblemen
Eikenprocessierupsen zijn intussen alom gekend en gevreesd. Di-
rect contact met de rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en 
vervellingshuidenveroorzaken jeuk en irritatie. Begin zeker niet 
te krabben of te wrijven als u de rupsen of hun haartjes aanraakt. 
Spoel en was uw huid of ogen goed met water. Bij hevige jeukhinder 
kan een anti-jeukmiddel verlichting brengen. Bij ernstige gezond-
heidsklachten raadpleegt u best uw huisarts.

Rupsennesten in uw buurt
Het stadsbestuur voert een preventieve behandeling uit tegen de 
rupsen op gekende plaatsen langs toeristische wandel- en fietswe-
gen. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een zo milieuvriendelijk 
mogelijk product. Volgroeide rupsen kunnen enkel nog weggebrand 
of opgezogen worden. Indien nodig wordt hiervoor een externe aan-
nemer aangesteld.
Woont u langs een gewestweg en merkt u rupsen op? Dan kan u 
dit melden via de website www.meldpuntwegen.be. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV) volgt de bestrijding langs gewestwegen op. 

Heeft u rupsen in een boom in uw tuin? Contacteer dan de milieu-
dienst, zij beschikken over adressen van privéfirma’s die de rupsen 
verwijderen. 

De eikenprocessievlinder is 
een onschuldige grijze nacht-
vlinder van enkele centimeters 
groot.  Helaas zijn de rupsen 
iets minder onschuldig. 

Zij bezitten irriterende 
brandharen, die brandwonden 
op de huid en schade aan de 
ogen en luchtwegen 
veroorzaken.

Eikenprocessierupsen

Meer info:
Milieudienst | milieu@hoogstraten.be | 03 340 19 43
of www.eikenprocessierups.be
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Bespaar kosten door 
te composteren
Verwerk uw tuinafval zelf: geen ritten meer 
met snoeihout naar het containerpark of een 
hoge Diftar rekening door een overvolle GFT 
container. Het kan: thuiscomposteren is de 
oplossing!

GFT kan u eenvoudig zelf composteren. U be-
spaart kosten en krijgt er nog waardevolle 
compost voor in ruil.  De lente is het seizoen 
bij uitstek om te starten met een compostbak 
of -vat! Deze kan u aankopen via de gemeente 
voor een kostprijs van 30 euro voor een bak en 
25 euro voor een vat.

Weet u niet goed hieraan te beginnen? De 
kringloopkrachten weten het u te vertellen tij-
dens de compostles van 9 april. Zij staan ook 
elke tweede zaterdag van de maand van 10u 
tot 12u op de demonstratieplaats op het con-
tainerpark. 

Meer info | Milieudienst | afval@hoogstraten.
be | 03 340 19 19

Feest op het ecoduct!
24 april 2015
13u30 -17u00
Voor één keer mag het! Het ecoduct is normaal gezien 
exclusief voor planten en dieren. Maar op 24 april mag 
u uitzonderlijk in de sporen van de dieren treden. We 
laten u niet alleen zien welke dieren er gebruik ma-
ken van het ecoduct, u leert ook welke maatregelen 
er genomen zijn om van het ecoduct een echte brug 
voor planten en dieren te maken.  De hele namiddag 
kunnen jong en oud beleven hoe het is om als dier het 
ecoduct over te steken. Ook de partners die betrokken 
waren bij de bouw van het ecoduct, stellen zich die 
dag voor.

Inwoners uit Hoogstraten en Wuustwezel kunnen met 
onderstaande bon gratis de strip van Suske enWiske, 
‘De Beestige brug’ ophalen.

Praktisch: 
Fietsers en wandelaars kunnen op eigen initiatief naar 
het ecoduct komen aan de Vlamingstraat op de grens 
met Wuustwezel en Hoogstraten. Fietsknooppunten 
tussen knooppunt 33 en 94.

Met de auto: parkeren kan op de carpoolparking in 
Loenhout, afrit 2 E19 Loenhout, een pendeldienst rijdt 
continu van en naar het ecoduct.

Meer info: www.rldevoorkempen.be of 03 312 87 11
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Fotografie was belangrijk tijdens de Groote 
Oorlog, zowel voor de Duitse bezetter als 
voor de plaatselijke bevolking. De Duitse mi-
litair was lang van zijn heimat en gezin weg. 
Hier in Hoogstraten lieten ze zich fotografe-
ren en stuurden deze foto als postkaart op 
naar familie of vrienden in Duitsland.

Naast brieven was het voor hen vaak de 
enige communicatiemogelijkheid. Sommige 
Duitse soldaten lieten zich in een studio fo-
tograferen, maar nog vaker in hun dagdage-
lijkse omgeving. Zo zien we Villa De Ruyter 
(hun garnizoensplaats), de dodendraad, het 
Casino in Wortel-Kolonie of andere plaatsen 
passeren. Het was ongetwijfeld een troost 
voor de familie om een foto en een bericht 
van hun soldaat te ontvangen.
Hetzelfde gold voor de plaatselijke bevol-
king. Hun zonen waren voor vele jaren weg 
naar het front of in krijgsgevangenschap. 
Via smokkel werden brieven en foto’s ge-
bracht. Soms werden de foto’s genomen bij 

Maurice | Fritz | Alfons 
“Portretfotografie tijdens de Groote Oorlog”

Ooit al in de ogen gekeken van onze jongens die naar het front trokken? Al 
blikken gewisseld met de strenge Duitse bezetter? Enig idee hoe een sol-
daat van de Duitse Landsturm eruit zag? Nee? Kom dan zeker naar de unieke 
tentoonstelling over portretfotografie tijdens de Eerste Wereldoorlog in het 
Stedelijk Museum! 

indiensttreding, soms ook als ze al aan het 
front zaten. 

Op een moment dat fotografie nog niet zo al-
gemeen was als nu, was het voor de ouders 
vaak de enige foto die ze van hun gesneuvel-
de zoon hadden. Het leven stond tijdens de 
Duitse bezetting echter niet stil. Er werden 
nog foto’s getrokken, maar vaak wel met 
een link naar de oorlog. Op klasfoto’s zien 
we kinderen met een Amerikaanse vlag die 
hun dank betuigen voor de voedselhulp die 
de Amerikanen bezorgden. 

De tentoonstelling loopt van zaterdag 26 
maart tot en met zondag 19 juni 2016 in het 
Stedelijk Museum Hoogstraten Het museum 
is geopend van woensdag tot en met zon-
dag, telkens van 14u tot 17u. 

Meer info: Stedelijk Museum Hoogstraten, 
Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten, 03 340 19 
80, museum@hoogstraten.be.

  van zaterdag 26 maart tot en met zondag 19 juni
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Wanneer de politie melding krijgt van ver-
dachte personen, voertuigen of handelingen 
starten zij het BIN op. Wanneer dat nodig is, 
spreekt de radiokamer van de politie een 
telefonisch bericht in met een omschrijving 
van de feiten en het verzoek om  mee uit te 
kijken. Deze melding wordt onmiddellijk te-
lefonisch verspreid onder al de aangesloten 
leden van de BIN regio. Het gaat dan steeds 
om dringende berichtgeving. Elk BIN lid 
wordt snel op de hoogte gebracht en krijgt 
hetzelfde bericht te horen.  Niet dringende 
berichten verstuurt de politie per mail. Deze 
berichtjes worden via de BIN coördinatoren 
verspreid onder de leden.

Omdat het BIN een vrijwillig burgerinitiatief 
is, is er niet overal een (volledig) BIN actief. 
In Hoogstraten is er een BIN actief in Minder-
hout, Meer, Voort, Meerle en Meersel-Dreef 
met zowel dringende als niet dringende be-
richtgeving. In Hoogstraten-centrum is er 
enkel een BIN actief voor de winkels.

Hieronder vindt u enkele 
statistische gegevens.

BIN-W(inkels) Hoogstraten
97 leden - 2 keer opgestart

BIN Minderhout
29 leden - 5 keer opgestart

BIN Meer
55 leden - 6 keer opgestart

BIN Voort
103 leden - 5 keer opgestart

BIN Meerle
89 leden - 5 keer opgestart

BIN Meersel-Dreef
184 leden - 11 keer opgestart

Wenst u aan te sluiten bij een BIN? Wend u dan tot de wijkpost: 03 340 88 00.

Ziet u iets verdacht in uw wijk of straat? Bel meteen 101!

Sluit u aan bij het BIN
BIN staat voor: Buurt Informatie Netwerk.  Het is een gestructureerd samen-
werkingsverband tussen de bevolking en de lokale politie. De bedoeling is 
de politie extra ‘ogen’ te geven bij verdachte gedragingen.



TERUG
blik

kleuterhuw
elijk

kleuterhuwelijk
Op 23 februari 2016 huwden burgemeester Tinne Rombouts en schepen Lieve Janssen een vijftigtal 
kleuters van de basisschool Scharrel. Een unieke belevenis.



1. boekenbabbel begint aan nieuw seizoen - 2. sportlaureatenviering Sporttiener: Maité Desmedt (Dressuur) ,Sportvrouw: 
Nele Revyn (Eventing), Sportman: Bert Martens (Triathlon), Sportploeg: Meisjes Miniemen 2 Gelvoc (Volleybal), Sportverdien-
ste: Jef Koyen (Ruiterij) en Oorkonde van verdienste: Raf Desmedt (Sportraad en ruiterij) - 3-4. vrijwilligersfeest 26 februari 
dankt Hoogstraten haar vrijwilligers met een feest - 5. boot De kinderen van het tweede leerjaar gingen samen met Gert 
Boeckx op zoek naar een geschikte woonplaats, weg van de stad. - 6. pyamadag Op vrijdag maart ging de nationale pyjama-
dag  door.  De GBS Hoogstraten deed alvast mee. Op die manier steunden ze zieke kinderen die voor een lange tijd niet naar 
school kunnen gaan. 

1

2

3 4

5 6
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Nieuwe kapster en schoonheidsspecialiste
in lokaal dienstencentrum Stede Akkers
Bedankt Carina! 
Welkom Carine en Tinne!

Weinig mensen weten dat er in het lokaal 
dienstencentrum Stede Akkers een kapsa-
lon is. Binnenkort begint er een nieuwe kap-
ster én starten we met het aanbieden van 
schoonheidsverzorging. Het kapsalon wordt 
dan omgedoopt tot Salon Stede Akkers!

Omdat de huidige uitbating (concessie) van 
het kapsalon binnenkort eindigt, verklaarde 
het OCMW de concessie opnieuw open. Ge-
interesseerde zelfstandige kappers konden 
zich kandidaat stellen. Uiteindelijk werd Ca-
rine Lambregts (foto) aangesteld als nieuwe 
kapster. Begin mei neemt Carine het kapsa-
lon over van Carina Koyen. Carina heeft het 
kapsalon meer dan 20 jaar uitgebaat. 

Carine komt uit Merksplas en heeft ruim 25 
jaar ervaring als kapster. Carine zal zich on-
der andere laten bijstaan door haar dochter 
die dit jaar afstudeert als kapster. 

Het lokaal dienstencentrum maakte van de 
gelegenheid gebruik om nog een tweede 
concessie open te schrijven: de uitbating 
van een schoonheidssalon. Tinne Jonckers 
werd aangesteld als schoonheidsspecia-
liste! Tinne woont in Hoogstraten en is al 8 
jaar actief als schoonheidsspecialiste. Ze zal 
vanaf april starten in Salon Stede Akkers. 

Wie kan er terecht in het salon van 
het lokaal dienstencentrum? 
Iedereen!
Breng een bezoek aan het dienstencentrum 
en wordt als klant van salon Stede Akkers 
onthaald. De schoonheidsspecialiste komt 
bij bewoners van het woonzorgcentrum, die 
dat wensen, op de kamer voor een behande-
ling.  
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Praktisch
Openingsuren Kapsalon
Dinsdag van 9 tot 16u
Woensdag van 9 tot 12u
Donderdag van 9 tot 12u
Openingsuren Schoonheidssalon
Donderdag van 14 tot 17u
Deze openingsuren kunnen uitgebreid worden 
als daar nood aan is.

Op afspraak
U kan alleen terecht op afspraak 
die kan u maken via:
- onthaal Stede Akkers
 maandag tot donderdag  09u-12u en 13u-16u30
 vrijdag      09u-12u en 13u-15u30
 tel. 03 340 16 00 
- de afdeling van het woonzorgcentrum
- de kapster tijdens de openingsuren

Adres
Jaak Aertslaan 4
2320 Hoogstraten
Volg de wegwijzers ‘lokaal dienstencentrum’.

Vanaf wanneer? 
De kapster start 3 mei en bij de schoonheids-
specialiste kan u vanaf 7 april terecht.
Voor meer informatie kan u terecht in het lokaal 
dienstencentrum Stede Akkers 
of in de Centrumkrant.

Winnaar fotowedstrijd
Inge Vervoort heeft gezien dat bovenstaande foto 
getrokken is van de ingang van de GBS De Wijsneus 
in Wortel.

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 18 april 2016 naar de dienst 
communicatie: 
- communicatie@hoogstraten.be
- Dienst communicatie, Vrijheid 149, Hoogstraten 
U mag maximum één mail of brief per gezin insturen. 
Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige had 
één winnaar. De winnaar van deze maand krijgt een 
vriendenpas van GC Hoogstraten. Meer info over de 
vriendenpas vindt u op www.gchoogstraten.be.

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO
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Wat wilt dit nu voor u zeggen? 
1. De energieheffing wordt berekend op 

basis van uw elektriciteitsgebruik. Voor 
een gemiddeld gezin met een verbruik 
van 3.500 kWh en 1 afnamepunt (EAN-
code) in huis gaat het om 100 euro per 
jaar. Als u elektrisch verwarmt, loop het 
elektriciteitsverbruik hoger op dan het 
gemiddelde verbruik. En kan de bijdrage 
oplopen van 130, 290 of zelfs 770 euro 
per jaar. 

2. Ook is de gratis elektriciteit afgeschaft. 
Dit was een jaarlijkse korting die u toe-
gewezen kreeg op basis van het aantal 
gezinsleden die gedomicilieerd waren. 

Wat wordt er met de opbrengsten 
van de heffing gedaan? 
De bijdragen gaan in het Energiefonds. Dit 
fonds mag de Vlaamse Regering gebruiken 
voor de uitvoering van haar energiebeleid. 
Sinds 1 maart 2016 mag de Vlaamse Rege-
ring de opbrengsten ook gebruiken voor de 
financiering van energie gerelateerde kos-

ten. In de praktijk zal dit dus aangewend 
worden voor de financiering van de Vlaamse 
Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 
(VREG), projecten inzake groene warmte 
en de afbouw van de schulden van groene 
stroomcertificaten. 

Wat kan u doen om 
uw energieverbruik te doen dalen? 
- Vervang gloeilampen door spaarlampen of 

led verlichting
- Ontdooi uw diepvries regelmatig
- Vermijd elektrische bijverwarming dan be-

spaart u jaarlijks 360 kWh.
- Let op sluipverbruik. Elektrische toestel-

len hoeven niet constant in het stopcon-
tact te zitten. U bespaart jaarlijks 150 tot 
300 kWh.

- Gebruik vaatwasser, wasmachine en 
droogkast buiten de piekuren. Was ook 
meer op 30°C en gebruik uw droogkast 
minder.

De energieheffing 
onder de loep
Sinds maart 2016 is de verhoogde Vlaamse energieheffing in voege gegaan, 
beter bekend als de Turteltaks. Deze energieheffing bestond al langer als 
een vaste, maandelijkse bijdrage, maar is nu verhoogd en omgevormd tot 
een jaarlijkse heffing. U zal dus op uw energiefactuur een verhoging merken. 
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Brand/Dringend ziekenvervoer 100/112
Politie 101
Politie administratie 03 340 88 00 
Brandweerkazerne 
- Niet-dringend ziekenvervoer 
   en administratie  03 314 32 11
Hidrosan (riolering) 0800 90 300 
Anti-gifcentrum 070 245 245
Rode Kruis Hoogstraten  03 482 46 06 

Wachtdiensten
Dokters   014 410 410
Tandartsen
(weekends en feestdagen) 0903 39 969  
Apothekers 0903 99 000

Zitdagen
-  Huisbezoekenteam - medewerker ouderen: 

elke maandag van 13.30 tot 15 uur en elke 
1ste maandag van de maand  van 18 tot 
19.30 uur. Ze is te bereiken op  GSM 0474 
47 11 44 of via e-mail ouderenhoogstra-
ten@gmail.com

-  Ministerie van Sociale Voorzorg: 
 2de donderdag van de maand van 09.30 

uur tot 10.30 uur

Vragen
Administratief Centrum
Vrijheid 149 03 340 19 11
info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be
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grotere energieverbruikers 
in huis:

Wilt u graag meer informatie over uw verbruik of uw factuur?
U kan steeds terecht bij het Woonloket!

Meer info | Woonloket | wonen@hoogstraten.be |03 340 19 19

 TV- decoder en modem

306 kWh (76 euro)
Schakel uw decoder dagelijks uit

Tropisch aquarium met pomp

750 kWh (188 euro)
Regelmatig onderhoud verlaagt het 
stroomverbruik.

Amerikaanse koelkast
 
500 kWh (125 euro) 
Kies een koelkast op maat 
van uw gezin

Waterbed
 
415 kWh (104 euro) 
Schakel pas in tijdens het goedkopere nachttarief. 
Plaats een isolatiemat tussen matras en onderstel.
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De Mosten  van 13u tot 17u - Gratis inkom
Recreatiedomein De Mosten, Hoogeind 74B, Meer
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Ook in het Penitentiair Scholencentrum Hoogstraten wordt er een Buitenspeeldag georganiseerd voor kinderen van gedetineerden.
 (Vrije toegang niet toegestaan).


