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Voorwoord...
Beste lezer,
Het is zomer! Ik wil graag mijn voorwoord beginnen met
u allen prettige zomermaanden te wensen. Proficiat
aan onze jongeren wiens schooljaar erop zit. Goede
moed aan degenen die pech hebben gekend en die
voor herexamens staan.
Eender wat op uw programma staat, de zomermaanden
juli en augustus creëren steeds een bijzondere sfeer,
zeker als de zon - zoals de afgelopen weken - ons extra
energie bezorgt.
Tijd dus om de batterijen op te laden. Sommigen doen
dat met een deugddoende vakantie in het buitenland,
maar dat kan ook thuis.
In de zomer is Hoogstraten namelijk op zijn best. Er
is dan zoveel te beleven in onze mooie stad. Op 1 juli
heet ik u graag welkom op Vat van ’t Stad, onze manier
om onze inwoners te bedanken voor alles wat we het
afgelopen jaar weer samen hebben gerealiseerd. Liefhebbers van muziek en dans komen aan hun trekken
op het Internationale Folklorefestival (30 juli), de Antilliaanse Feesten (11-12 augustus), de Valenciafeesten
(19-21 augustus), Akkerpop (26-27 augustus – 30ste
editie trouwens!) en tal van kleinere festivalletjes. En in
september hebben we onze grootste toeristische klapper: Hoogstraten in groenten & bloemen (15-17 september). Allemaal evenementen waarmee we tot ver buiten
onze grenzen mensen naar hier weten te lokken.

Dat is geen toeval. Toerisme is een belangrijke pijler
van ons beleid. In Hoogstraten combineren we een
mooi historisch patrimonium met een prachtige landelijke omgeving en Kempische gastvrijheid. Elke zomer
heten we duizenden toeristen welkom die zich vergapen aan onze ‘kathedraal van de Noorderkempen’, aan
het werelderfgoed van het Begijnhof, het pittoreske
Meersel-Dreef en aan het unieke landschap van Wortel
Kolonie. Wij houden deze monumenten graag in ere
en investeren volop om nieuwe kansen te scheppen.
Heeft u trouwens de ‘Kolonie 5-7’ al bezocht? Dit is het
nieuwe bezoekerscentrum dat wij mochten openen
op 4 juni, waar u de geschiedenis en het heden kan
ontdekken van Wortel (5) en Merksplas (7) Kolonie.
(www.kolonie57.be)
Binnen ons toeristisch beleid trekken wij ook resoluut
de duurzame kaart, wat aansluit bij ons engagement in
het Burgemeestersconvenant. Al enkele jaren trekken
we aan de kar om onze stad in de kijker te zetten met
duurzame initiatieven, met onze lekkere en gezonde
streekproducten en investeringen in ons groen- en
landschapsonderhoud. Heel wat vrijwilligers en ondernemers zetten hier hun schouders mee onder. WAARVOOR DANK TROUWENS!
Het is fijn om te zien dat dat beleid werkt. Ons aanbod
op het vlak van fietsroutes en wandelpaden, logeermogelijkheden op het platteland en lokale lekkernijen
neemt jaar na jaar toe. Vele toeristen keren dan ook
terug na eenmaal van Hoogstraten te hebben geproefd.
Als u toch het buitenland verkiest voor uw vakantie,
geef dan onze politie een seintje. Zij houden graag mee
een oogje in het zeil. Geniet van uw zomer
Uw burgemeester

De zomer van Hoogstraten werd ingezet met een
mooie editie van de Heilig Bloedfeesten. Jong en oud
genoten van processie, kermis en stratenloop.
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100% gerecycleerd papier

Tinne Rombouts

Tips voor een veilige vakantie
Laat toezicht houden op uw huis
Wanneer u een tijdje op vakantie gaat, laat u uiteraard uw huis niet graag onbeheerd achter. De lokale politie biedt de gelegenheid om vakantietoezicht aan te vragen. Dit betekent
dat de interventieploegen en wijkinspecteurs regelmatig langskomen en toezicht houden.
Bij enig probleem of onregelmatigheid wordt de door u opgegeven contactpersoon verwittigd. Het toezicht kan aangevraagd worden via het invullen van het formulier vakantietoezicht van de politie. Gelieve dit document te mailen of af te geven op één van hun kantoren.

Gerust op vakantie?
Pas dan deze tips toe.
Vermijd uiterlijke tekens van afwezigheid,
zoals:
• Een overvolle brievenbus; laat de brievenbus lichten door iemand die u vertrouwt.
• Ongemaaid gras.
• Het niet afzeggen van leveranciers, waardoor zaken voor de deur blijven staan.
• Permanent neergelaten rolluiken.
• Briefjes op de deur waarop de duur van de
afwezigheid vermeld is.
• Spreek geen afwezigheidstermijn op het
telefoonantwoordapparaat in, maar blijf
vaag.
Geef de woning een bewoond uitzicht
• U kan tijdschakelaars gebruiken die het
licht op verschillende ogenblikken aanen uitschakelen of u kan met behulp van
lichtgevoelige cellen de buitenverlichting
automatisch laten aangaan bij het vallen
van de duisternis.
• Er bestaan apparaten die op vastgestelde
tijdstippen de rolluiken ophalen en neerlaten.
• Laat wat goedkoop speelgoed achter in
uw tuin.
• Ook hier geldt het spreekwoord “Beter
een goede buur dan een verre vriend”. Het
beste is dat iemand (buur of familielid)
tijdens uw afwezigheid regelmatig uw woning controleert, de brievenbus ledigt, het
gras maait, de stand van de rolluiken ver-

andert, het huisvuil buiten zet, enz... Net
zoals u dit zou doen indien u thuis was.
Beperk mogelijke buit en schade
• Laat zo weinig mogelijke waardevolle zaken in huis liggen. Geef ze tijdens uw afwezigheid in bewaring bij vrienden of familieleden.
• Merk en registreer uw bezit. Noteer het
merk en serienummer van waardevolle
toestellen. Maak eventueel een foto van
niet gemerkte zaken.
• Registreerbladen zijn bij de politie (uw
wijkagent) te verkrijgen.
• Sluit binnendeuren en kasten niet af, tenzij het natuurlijk gaat om inbraakwerende
deuren of koffers.
Voor uw vertrek
• Ga tijdig na of het hang- en sluitwerk van
uw woning voldoende weerstand biedt
tegen inbraak. Herstel defecte sloten of
raamsluitingen.
• Informeer u ook tijdig over de mogelijkheden die er zijn om uw woning te verzekeren tegen diefstal.
Bij uw vertrek
• Sluit gas- en waterleiding af.
• Laat geen voorwerpen achter die een diefstal vergemakkelijken.
• Sluit alle buitendeuren en ramen, zelfs
kleine kantelraampjes goed af. Vergeet
het tuinhuisje niet.
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energie

Investeer in de toekomst!

Doe mee aan de groepsaankoop zonnepanelen
Zijn zonnepanelen nog rendabel?
Ook vandaag blijft een investering in zonnepanelen erg interessant, die meer opbrengt
dan spaargeld op de bank. Een installatie is
meestal op een termijn van minder dan 10
jaar terugverdiend, zowel voor bestaande
woningen als bij nieuwbouw. Let wel op:
zorg eerst voor een goed geïsoleerd dak. Dat
blijft de beste investering.

Vier redenen om te investeren
• de zon is een onuitputtelijke bron van
energie;
• u wordt minder afhankelijk van energielevaranciers;
• de komende energiefactuur wordt meteen
lager;
• de CO2-uitstoot van uw woning wordt kleiner.

Sluit aan bij de groepsaankoop
van de provincie Antwerpen
Tekent u in, dan zorgt de provincie Antwerpen voor een volledig geplaatste en werkende installatie van foto-voltaïsche zonnepanelen. Dit zijn de verschillende fasen van de
groepsaankoop:
• Gratis en vrijblijvend inschrijven voor
deelname kan van 30 mei tot 8 augustus
2017;

• Er wordt een leverancier geselecteerd met
strenge kwaliteitseisen en garanties via
een veiling op 9 augustus;
• Vanaf eind augustus sturen we een offerte
op maat van uw persoonlijke situatie;
• U kan het aanbod accepteren tot en met 2
oktober;
• De installatie wordt daarna volledig afgewerkt;
• U krijgt administratieve ondersteuning bij
het uitvoeren van de elektrische keuring
en ondersteuning bij het aanmelden van
de installatie bij de netbeheerder;
• U krijgt ook antwoorden op eventuele vragen en klachten.

Of vraag raad bij onze Hoogstraatse
installateurs
Vraag ook zeker advies aan een vakman
vlakbij huis. Hij zal u graag een offerte bezorgen. U kan dan steeds het aanbod vergelijken.
Meer info:
www.samengaanwegroener.be
gratis telefoonnummer 0800 26 177
of het Woonloket van het stadsbestuur:
wonen@hoogstraten.be of 03 340 19 11

energie

Ook als kleine of middelgrote onderneming
(KMO) of vereniging van mede-eigenaars
(VME) kan u zich inschrijven.

Geen plaats voor zonnepanelen?
Sluit u dan aan bij een energiecoöperatie!
Overal in Europa verenigen gewone burgers
zich om samen windturbines en zonnepanelen te plaatsen en om thuis de samen
opgewekte groene stroom of warmte aan
een faire prijs geleverd te krijgen. Ook in
Vlaanderen nemen mensen het heft in eigen
handen. Ze verenigen zich in REScoops, burgercoöperaties voor hernieuwbare energie
en energie-efficiëntie. Via de leden van REScoop Vlaanderen kan u rechtstreeks participeren in concrete projecten in uw buurt.
Meer info: www.rescoopv.be
Meer info:
Woonloket van het stadsbestuur:
wonen@hoogstraten.be of 03 340 19 11

E
ENERGIR
EESTE TS
M
Help anderen besparen GEZOCH

op hun energiefactuur

Wilt u andere gezinnen helpen om een halt toe te roepen
aan hun stijgende energiefactuur? Word dan vrijwillig energiemeester in uw eigen gemeente! Uiteraard kiest u zelf
hoeveel gezinnen u wilt begeleiden.
Hoe u uw rol als energiemeester invult, bepaalt u voor een
groot deel zelf, maar u kan hoe dan ook op veel ondersteuning rekenen:
– U krijgt een basisopleiding tot energiemeester,
voorkennis is dus niet vereist.
– U kan met al uw vragen steeds terecht bij experten van
Kamp C.
– U krijgt de nodige hulpmaterialen en technische
snufjes ter beschikking.
Interesse? Kom eens luisteren op één van de infocafés in de
Kempen. IOK stelt het project Shine voor en uw rol als energiemeester.
Meer info:
www.kempen2020.be/energiemeester | 014 27 96 63 |
hans.vannuffelen@kampc.be.

Minder CO2 uitstoten? Het stadsbestuur helpt.
Investeren in hernieuwbare energie is na isolatie een efficiënte manier om snel te besparen op
minder te betalen voor energie. Meer tips: www.
hoogstraten.be/klimaat

Het project Shine wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het Europese Interreg 2 Zeeën programma en het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
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We voorzien in ieder Info’zine plaats voor het themajaar GRENZELOOS.
We zoeken naar grenzen die we willen overstijgen. Iedere maand zetten we een
grenzeloze inwoner van Hoogstraten in de kijker.

Hoogstraten steunt
grenzeloze inzet
met een toelage voor
lokale projecten
en programma’s
Iedere Hoogstratenaar of Hoogstraatse vereniging, die in een land met een lage tot gemiddelde HDI-index of in een achtergestelde
regio of met een kansengroep in een land
met een hoge of zeer hoge graad van menselijke ontwikkeling een project of programma
opzet rond duurzame ontwikkeling en internationale rechtvaardigheid, kan een toelage
ontvangen van maximum 3000 euro.
U dient de aanvraag voor 30 september in
op het formulier dat het stadsbestuur u ter
beschikking stelt.
Meer info:
Dienst ontwikkelingssamenwerking
hilt.rigouts@hoogstraten.be
03 340 19 54
www.hoogstraten.be

Leen Van der Linden

Leen Van der Linden en vele andere Hoogstratenaren steunen de werking van SISP in
India. Deze vzw werkt in de kuststreek van
Vizhinjam en Poovar in Zuid-Kerala. Zij verbeteren de levenskwaliteit van kansarmen
via gratis scholing, training in sociale weerbaarheid, opzet van een spaarsysteem, begeleiding en financiële hulp voor medische
behandeling, voeding- of schoolkosten. Zij
werken samen met plaatselijke hulpverleners en autoriteiten. SISP besteedt veel
aandacht aan de rechten van meisjes en
vrouwen.

India
- 1.311.100.000 inwoners
- 55,3% van de bevolking leeft in armoede
- 27,9% van wie ouder is dan 15 jaar is analfabeet
- de levensverwachting van een pasgeborene is 68,3 jaar
- 47,7 van de 1000 pasgeborenen sterft voor ze 5 jaar zijn
- behoort tot de landen met een gemiddelde Human
Development Index (131ste plaats op 188 landen)
Meer info: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MAR

Internationaal Folklorefestival
Op zondag 30 juli staat Hoogstraten in het teken van het Internationaal Folklorefestival. De Gelmelzwaaiers en het stadsbestuur slaan
de handen in elkaar en maken van de afsluitende zondag van het
festival een groots feest. Tussen 10.00 en 17.00 uur kan je op de Vrijheid en Gravin Elisabethlaan genieten van optredens, foodtrucks,
een authentieke ambachtenmarkt en thematische animatie.
Zowel de Vrijheid als (het begin) van de Gravin Elisabethlaan worden
voor de gelegenheid afgesloten tussen 8.00 en 19.00 uur. Er zal binnen de festiviteitenzone eveneens een parkeerverbod gelden!

Neem een aardbei mee
op vakantie en win!
Binnen het themajaar Grenzeloos dagen we u uit om ook op reis,
bij een dagje shoppen, op uitstap… duurzaam op pad te gaan en
gebruik te maken van een herbruikbaar zakje!
Koop voor 3 euro een herbruikbaar aardbeizakje bij Toerisme Hoogstraten en maak deze aardbei deze zomer uw trouwe metgezel. Zet
het aardbeizakje buiten de grenzen van Hoogstraten op de foto
of maak een coole selfie met het zakje in beeld en mail deze naar
ingrid.brosens@hoogstraten.be.
Op 1 augustus en op 1 september wordt uit alle inzendingen van de
voorbije maand een winnaar getrokken, die een pakket vol lekkere
Fair Trade en lokale producten wint!
Meerdere foto’s zijn ook meerdere kansen! (Uiteraard wel vanop verschillende locaties)
Op het einde van het jaar plaatsen we alle foto’s op een fotowall, samen met alle foto’s die tijdens het themajaar zijn binnengekomen.

Fotowedstrijd Za-Kpota
De winnaar van de prijsvraag rond het laatste werkbezoek aan onze partnergemeente
Za-Kpotain Benin is bekend!
Leen Arnouts mocht te midden van haar collega’s op VITO een goedgevulde zak met Fair
Trade en lokale producten in ontvangst nemen.

toerisme
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“Hallo Zomer!”
in Hoogstraten

Het zomerprogramma “Hallo Zomer!” van
RTV slaat haar tenten op in Hoogstraten.
Tijdens de zomer wordt Hoogstraten in zonovergoten spotlights gezet en dit steeds
vanuit een andere invalshoek.
“Hallo Zomer!” omvat een toeristische reportage over Hoogstraatse bezienswaardigheden, verschillende UiT-tips en een talkshow die wordt gepresenteerd vanop een
Hoogstraatse locatie.
Het programma wordt tijdens de vakantiemaanden in het weekend uitgezonden in
een lus van zaterdagochtend tot zondagavond 18 uur én iedere weekdag om 13.15
uur.
Benieuwd hoe Hoogstraten in de kijker
wordt gezet? Stem dan af op RTV voor Hallo
Zomer! En doe mee met de kijkerswedstrijd.
Misschien wint u wel een citytrip…

Schakel Noord

Op zondag 27 augustus is er opnieuw de razend populaire fietshappening De Schakel.
Talloze unieke en bewegwijzerde lussen sturen duizenden fietsers op een verrassende
tocht langs prachtige, groene landschappen
en gezellige dorpen.
In 2017 is de Schakel groter dan ooit: maar
liefst 30 Kempense gemeenten nemen deel.
Het basisprincipe blijft hetzelfde, maar in
alle windstreken zijn er nieuwe of vernieuwde routes.
In Hoogstraten zijn er twee startplaatsen: De
Vagebondhut aan de parochiezaal in Wortel
en de Dreveniershut aan de gemeenteschool
in Meersel-Dreef. Alle info op www.schakel.
be.

Bezoekerscentrum
Kolonie 5-7
heet u welkom!

Er beweegt heel wat in Wortel- en Merksplas-Kolonie. Het traject om vanaf 2018
deel uit te maken van de lijst van Unesco
Werelderfgoed geraakt op kruissnelheid.
In juni 2018 valt het verdict, maar ondertussen staat de Kolonie niet stil.
In tegendeel: op 4 juni opende Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 haar deuren. In dit
bezoekerscentrum komt u alles te weten
over Wortel- en Merksplas-Kolonie. U ontdekt welke rol ‘onze’ koloniën spelen in het geheel van de 7 koloniën die een gooi doen naar de titel van Unesco
Werelderfgoed. U grasduint er in de persoonlijke verhalen van de landlopers die er verbleven, u aanschouwt de
indrukwekkende architectuur en de prachtige verscheidenheid van het landschap en de natuur.
Alle info staat op de gloednieuwe website www.kolonie57.be.

toerisme

Een origineel cadeau
voor Moederdag
Moederdagbox

Bokes in ’t groen

Even weg van de stress? Ook deze zomer bent u welkom in
het park van de Gravin Elisabethlaan om gezellig samen te
lunchen. Op woensdag 12 juli en op woensdag 9 augustus
wordt dit opnieuw het decor voor een ongedwongen lunch
in openlucht.
Mis deze unieke gelegenheid niet om samen te picknicken
en de keuken of bedrijfskantine in te ruilen voor een portie
gezonde buitenlucht.
Spreek af met buren, collega’s, vrienden of familie en klets
bij tijdens de middagpauze.
Iedereen is welkom tussen 12.00 en 14.00 uur.
Op 12 juli steekt 2BLOND de vlam in de pan en op 9 augustus zorgt Endless Road voor een sfeervol streepje muziek.
Wat mag u verwachten?
2BLOND is het muzikale project van Jens Broes en Sara Van
Opstal. Deze twee bekenden uit Hoogstraten hebben al lang
bewezen dat zij op het podium thuishoren. 2Blond laat zich
omschrijven als een mix van pop, ballads en aangename
luistermuziek.
Endless Road wordt gevormd door Heleen van Ginneken
uit Hoogstraten, Dennis De Bruyn en Annakin Deckers. Met
piano, gitaar & cello brengen ze een breed repertoire van
covers in een akoestisch jasje. Endless Road geeft Coldplay,
Kodaline, Sia en Linkin Park net dat ietsje meer…

Beiaardzomer

In augustus wordt Hoogstraten elke woensdag verwend
met echte beiaardconcerten. De concerten starten telkens om 19.30 uur en zorgen voor een aangename sfeer
in het centrum. Vijf weken lang krijgen beiaardiers uit
binnen- en buitenland de kans om een staaltje van hun
kunnen te tonen. Echte liefhebbers kiezen als luisterplaats een rustig hoekje in de omgeving van de kerk,
maar op één van de vele terrassen in Hoogstraten valt er
eveneens uitstekend te genieten.
Kom langs en geniet van een stukje - door Unesco erkend - immaterieel cultureel erfgoed.

In augustus, met Moederdag, is er weer
een speciale versie van de Hoogstraatsegeschenkbox.
De box bevat een zomerse verzameling van
de lekkerste Hoogstraatse specialiteiten,
aangevuld met exotische Fair Trade sapjes
en een mooie fietskaart. Bestel uw box voor
dinsdag 8 augustus en op maandag 14 augustus staat hij voor u klaar. De box (inclusief verpakking) kost 25 euro.
U vindt het bestelformulier bij Toerisme
Hoogstraten of download het op www.hoogstraten.be.

Cadeaubon Culinaire Route
Met de cadeaubon voor de Culinaire Route
maakt u ongetwijfeld iedereen blij. U geeft
met deze specifieke cadeaubon maar liefst
twee cadeaus: een gezellige fietstocht én
een heerlijk viergangenmenu. De geluksvogel die de cadeaubon heeft gekregen, maakt
later zelf een reservatie op een dag naar
keuze. De cadeaubon is te koop bij Toerisme
Hoogstraten en kost 37,50 euro.

Hoogstraatse keukenschort
& ovenwanten
Made in Hoogstraten! Exclusief voor Toerisme Hoogstraten maakt Félice uit Minderhout keukenschorten en ovenwanten in vrolijke kleuren en met speelse motieven. Deze
uitrusting met een Hoogstraats randje zorgt
er voor dat u met plezier in de keuken staat.
Ongetwijfeld een leuk cadeau. De keukenschort en ovenwanten kosten 11 euro.
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Hondenbezitters,

toon respect!
Waarheen met resten
verf, lak en vernis?
Bijna iedereen schildert wel eens. En velen zijn zich ervan bewust dat de meeste verfsoorten stoffen bevatten die niet gezond en schadelijk voor het milieu zijn. Ga daarom bij voorkeur
voor een verfsoort die zo min mogelijk solventen bevat. Als algemene regel geldt dat er in verven op waterbasis minder vluchtige organische stoffen zitten dan in zogenoemde ‘synthetische’
verven. Maar ze bevatten toch nog stoffen die bijvoorbeeld het
water kunnen verontreinigen. Zoals bijvoorbeeld bewaarmiddelen, schimmelwerende middelen, zware metalen en minuscule
kunststofdeeltjes die door geen enkele waterzuivering tegengehouden worden en dus vroeg of laat in de zee belanden.

Denk aan uw gezondheid
Welk type verf u ook gebruikt, het is noodzakelijk om maximaal
te ventileren tijdens en na de schilderwerken. Bij verven op
solventbasis is dit nodig om de vluchtige organische stoffen te
verdrijven en zo luchtwegirritatie en duizeligheid te voorkomen.
Bij verven op waterbasis is er een grotere kans op schimmelvorming. Daarom zijn aan deze verven schimmelwerende middelen toegevoegd. Verluchten is bij verven op waterbasis dus
even belangrijk.

Spaar het milieu
Giet restjes verf in geen geval in de gootsteen of straatkolk!
Resten van verf, lak en vernis in (verf)potten, afgedankte kwasten en rollen met verfresten brengt u gratis naar het klein gevaarlijk afval (KGA) op het containerpark.

TIPS:
- Spoel uw verfborstels of rollen niet uit onder de kraan. Wilt
u ze toch hergebruiken, rol of borstel ze dan zoveel mogelijk
uit en was ze vervolgens af in een potje of emmer met een
beperkte hoeveelheid water of oplosmiddel (bv. white spirit).
Het gebruikte spoelwater kan u gewoon laten verdampen en
het opgedroogde bezinksel – dit kan enkele weken duren –
zamelt u in bij KGA.
- Ook gebruikte oplosmiddelen kan u ook door een filterzakje
gieten: de verfresten blijven achter in de filter (KGA) en het
oplosmiddel kan hergebruikt worden.
- U zou zelfs kunnen opteren om gebruikte verfborstels en rollen onuitgespoeld te laten opdrogen en weg te brengen (KGA).
Meer info | Milieudienst | Dorothy Senepart: 03 340 19 27.

Onze stadsdiensten ontvangen regelmatig
klachten over hondenuitwerpselen op het
voetpad of de weg. Soms komen we deze
onwelriekende dingen zelfs tegen op het
kerkhof, toch bij uitstek een plaats waar
mensen in alle rust moeten kunnen verblijven zonder uit te moeten kijken waar ze hun
voeten zetten.
Beste hondenliefhebber, zorg ervoor dat
niemand in de hondenpoep van uw lieveling
kan trappen. Bent u met uw hond op pad,
houd dan steeds een hondenpoepzakje bij
de hand en gebruik het ook indien nodig.
Het gevulde zakje gooit u dan in de vuilnisbak.
Lijnt u uw hond altijd aan als u gaat wandelen? Denk eraan dat enkel in afgebakende
losloopzones honden vrij mogen rondlopen.
Maar ook hier geldt ‘elk kakje hoort in een
zakje’, zodat de losloopzones niet veranderen in een hondenpoepweide.

milieu

Planten zijn er om te groeien
Maar houdt u ze wel kort genoeg?
Het stadsbestuur krijgt regelmatig meldingen van burgers die zich geërgerd voelen
door hinderlijke beplanting op de openbare
weg. Het is goed mogelijk dat uw planten
zonder dat u het weet hinderlijk worden voor
mensen op de rijbaan. Daarom frissen wij
graag even op aan welke regels u zich dient
te houden:

Snoeien waar het moet
Uw planten, struiken, heesters, hagen, bomen en andere beplantingen moeten zodanig gesnoeid worden dat geen enkel deel
ervan:
- over de rijbaan hangt op minder dan 4,50
meter boven de grond;
- over de gelijkgrondse berm, het fietspad
of over het trottoir hangt op minder dan
2,50 meter boven de grond;
- het zicht op de openbare weg beperkt;
- het zicht op de reglementair geplaatste
verkeerstekens belemmert;
- enige belemmering betekent voor de veiligheid en het gemak van doorgang op de
openbare weg;
- enige belemmering betekent voor het normale overzicht op de openbare weg in de
nabijheid van bochten en kruispunten;
- enige belemmering betekent voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting
of de leesbaarheid van de straatnaamborden.

Is uw huis gebouwd in een bocht of
op een hoek?
Als uw huis gebouwd is in een bocht of op
een hoek van een straat en staat daar beplanting, moet u er ook voor zorgen dat dat

deze het zicht op de openbare weg niet verspert.
Als er in die hoek of bocht lage beplanting
staat zoals een haag, moet u ervoor zorgen
dat de maximumhoogte van die planten,
gelegen op de (drie)hoek gevormd door de
rooilijnen en een schuine lijn op 5 meter van
het snijpunt van de rooilijnen, slechts 0,70
meter is (zie onderstaande figuur):

De beplantingen moeten regelmatig onderhouden en gesnoeid worden. Dit is maar een
kleine moeite als u dit goed onderhoudt. Een
mooi gesnoeide haag of boom bevordert het
zicht van wandelaars, fietsers en autobestuurders. Veiligheid is belangrijk!
Alvast bedankt voor uw inspanningen.

Geen inzameling van taxussnoeisel deze zomer

IOK Afvalbeheer kan dit jaar geen inzamelactie van taxussnoeisel organiseren op de Kempense containerparken. Al heel wat
jaren zijn er in Vlaanderen inzamelacties voor taxussnoeisel.
Momenteel is de markt voor het snoeisel echter oververzadigd.
Daardoor zijn de prijzen ingezakt en zijn er nog amper afnemers te vinden.
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De mammobiel komt van 29 augustus tot 26 september. 7 op 10 vrouwen uit
Hoogstraten doen mee. U ook?
Wat is een mammobiel?
Een mammobiel is een bus die speciaal
ontworpen is voor het maken van een mammografie of röntgenfoto van de borsten. De
Mammobiel Antwerpen is reeds 20 jaar actief in gemeenten en wijken waar geen vaste
mammografische eenheid gevestigd is.

Wie mag naar de mammobiel?
Alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Zij
krijgen een persoonlijke, schriftelijke uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Het bevolkingsonderzoek richt
zich tot vrouwen zonder klachten.
Deelnemen is dus niet aangewezen voor:
- vrouwen die in behandeling zijn voor borstkanker; dat geldt tot 10 jaar na de diagnose.
- vrouwen met klachten die kunnen wijzen
op borstklieraandoeningen.
- vrouwen die door erfelijke factoren een verhoogd risico op borstkanker hebben.
Deze vrouwen dienen opgevolgd te worden
door hun arts.

Hoe maak ik een afspraak?
Op de uitnodigingsbrief staat een afspraak
vermeld (datum en uur). Indien dit niet past,
kan u voor een wijziging van de afspraak
bellen naar het gratis nummer 080 06 01 60.
Zonder afspraak kan u geen onderzoek laten
uitvoeren in de mammobiel.
Vrouwen die hun laatste screeningsmammografie lieten uitvoeren bij een andere
mammografische eenheid (radioloog of radiologische dienst in een ziekenhuis) zullen
opnieuw een uitnodiging ontvangen voor
die dienst. Ze kunnen er echter wel voor kiezen om naar de mammobiel te komen.
De mammobiel is ook toegankelijk voor rol-

stoelgebruiksters (via een lift). Het is dan
wel best even op voorhand te bellen zodat
de nodige voorbereidingen kunnen getroffen worden.

Is het onderzoek gratis?
De screeningsmammografie is om de 2 jaar
gratis voor wie aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds. Dus enkel zij de voorbije
twee jaar geen gratis borstkankeronderzoek
lieten doen, ontvangen een uitnodiging. Het
onderzoek is niet verplicht, maar wordt wel
sterk aanbevolen.

Waarom is vroegtijdige opsporing
van borstkanker zo belangrijk?
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Vlaanderen. De oorzaken
ervan zijn nog onbekend. Als borstkanker in
een vroeg stadium ontdekt wordt, bestaat
er een veel hogere kans op genezing en is
het bovendien dikwijls niet nodig een totale
borstamputatie uit te voeren.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een bevolkingsonderzoek met een
screeningsmammografie toelaat om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen.
Door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek kan een gezwelletje gevonden worden lang voor u het kan voelen.
Voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en het verloop van
het onderzoek kan u terecht bij:
- Uw huisarts of gynaecoloog;
- Het Centrum voor Kankeropsporing op het
gratis nummer 080 06 01 60 of op de website www.bevolkingsonderzoek.be

gezondheid

Buurtsport Venhoef

Elke woensdagnamiddag gratis
spelen en sporten. Zonder in te
schrijven!
Ook dit jaar kunnen uw kinderen elke woensdagnamiddag in de grote vakantie komen
sporten en spelen op het grasveld in de wijk
Venhoef in Minderhout.
Van 14.00 tot 16.00 uur voorzien we begeleiding door een sportmonitor. Kinderen onder
de zes jaar moten vergezeld wordendoor een
+16-jarige.
Er worden verschillende workshops georganiseerd: streetdance, zumba, zelfverdediging,… Het precieze programma wordt nog
bekendgemaakt.
Startactiviteit 5 juli
Hou zeker 5 juli vrij in uw agenda! Op de
startactiviteit pakken we het, met steun van
Vlaanderen Feest, iets groter aan.
De kinderen kunnen zich uitleven op een
groot springkasteel of zich onder handen laten nemen door de kindergrime.
Voor de allerkleinsten hebben we een apart
aanbod: een spelkoffer, een pop-upzandbak,
een springkasteel met ballenbad,… We voorzien een drankje en een gezonde snack voor
de aanwezigen.
Bij regenweer wijken we uit naar de turnzaal
van Minderhout (Scharrel).
Meer info vindt u in de wijk zelf in de aankondigingskast die aan het grasveld geplaatst
wordt of bij buurtwerk@hoogstraten.be

Blijf cool bij hitte
Wist u dat hete zomerdagen ook een schaduwzijde hebben?
Hoge temperaturen en ozonpieken hebben een effect op onze
gezondheid. Een aantal voorbeelden zijn uitdroging, kortademigheid en uitputting. Vooral jonge kinderen, ouderen en
langdurig zieken hier gevoelig voor.
De risico’s zijn groter bij lichamelijke inspanningen in de buitenlucht zoals sporten, spelen en inspannend werk. Dus als
het warm is, kan u best uw zwaar werk een beetje uitstellen.
De weerman of -vrouw vertelt u wanneer het te warm wordt
en er veel ozon in de lucht is. Volg dan onderstaande tips en
beperk zo het risico op gezondheidseffecten:
• Drink meer dan gewoonlijk en bij voorkeur water.
• Blijf binnen.
• Zoek de koelte op en koel uw lichaam regelmatig af, bijvoorbeeld onder de douche.
• Rust voldoende en beperk lichamelijke inspanningen.
• Bescherm u tegen de zon.
• Bezoek ouderen of hulpbehoevenden.
• Laat uw kinderen en huisdieren nooit alleen achter in een
geparkeerde auto!
Meer informatie | www.vlaanderen.be/nl/hitte-en-ozon.
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Schrijvers op stal

Tips voor de vakantie
Als u op reis gaat, kan u uw geliefde materialen uit de BiB langer lenen. Boeken, strips,
luisterboeken en tijdschriften kan u maximum 8 weken lenen. Ook voor dvd’s, cd’s en
games is een speciale regeling mogelijk. U
kan multimedia maximaal 4 weken lenen. In
de hoofdbib leent u dan niet aan de zelfuitleentoestellen, maar u gaat met uw materialen naar de balie.

Dirk Draulans

Lize Spit

Op het eerste gezicht hebben literaire meesterwerken en landbouwbedrijven niet veel gemeen, maar toch leidt dit ongewone
duo tot een prachtige activiteit: Schrijvers op stal.
Wie komt er langs? Lize Spit, die met “Het smelt” een van dé
topboeken van het voorbije jaar schreef, vertelt over haar bestseller en de manier waarop zij het landelijk leven beschrijft. Dit
wordt gecombineerd met het verhaal van bioloog Dirk Draulans.
Natuurlijk kent u hem als natuurexpert, maar wist u ook dat hij in
zijn jeugd al actief bij de Wielewaaljongeren actief was? Beiden
worden door Johny Geerinckx geïnterviewd.
De twee werelden ontmoeten elkaar op een onverwachte locatie.
Het aardbeibedrijf van Steve Schrijvers en Leen Delcroix biedt
een mooi decor voor de avond. Steve heeft z’n aardbeiproductie
met behulp van vrienden verbreed naar druiven en zocht naar
win-winsituaties voor het natuurlijke groen op z’n bedrijf. Wie
wenst, kan na de voorstelling nog een korte rondleiding krijgen
van de gastheer.
Natuurlijk kan u achteraf de innerlijke mens nog versterken met
Hoogstraatse streekproducten.
Schrijvers op stal vindt dit jaar in 7 gemeenten in de Noorderkempen plaats en is een initiatief van RURANT in samenwerking met
Hoogstraten (dienst duurzame ontwikkeling en de BiB), BaarleHertog, Beerse, Malle, Merksplas, Rijkevorsel en Zoersel. In het
kader van het Europees Leaderproject.

Tijdens de maanden juli en augustus sluit
de bibliotheek trouwens een aantal dagen. Nieuw dit jaar is dat de hoofdbibliotheek enkel op officiële feestdagen sluit.
De uitleenposten sluiten wel meer tijdens
de vakantiemaanden.

Sluitingsdagen BiB
HOOGSTRATEN
di 11, vr 21 juli
di 15 augustus
MEER
vr 21 juli
wo 9, vr 11, wo 16 en vr 18 augustus
MEERLE
za 8, di 11, za 15, di 18 en za 22 juli
di 15 augustus
MEERSEL-DREEF
wo 5, 12, 19 en 26 juli
wo 2, 9, 16, 23 en 30 augustus

Een boeiende, maar tegelijk ontspannende avond is dus
gegarandeerd.

MINDERHOUT
ma 7, do 10, ma 14 en do 17 augustus

Lezing op donderdag 24 augustus om 19.45 uur. Deuren
open vanaf 19.00 uur.
Locatie: Vooraard 14A in Minderhout
Inschrijven niet nodig – gratis.

WORTEL
vr 21 juli
wo 2, vr 4, wo 9 en vr 11 augustus

museum
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Wedstrijd
IKO-laureaten
In het Stedelijk Museum
Elk jaar stellen de laureaten van het IKO tentoon in het
Stedelijk Museum Hoogstraten. De laureaten van de afdelingen tekenkunst, grafiek, schilderkunst, interieurvormgeving, beeldhouwkunst, fotografie en keramiek
krijgen hierdoor de kans hun werk aan het grote publiek
te tonen. De tentoonstelling loopt van donderdag 29 juni
2017 tot en met zondag 30 juli 2017.
Meer info:
Stedelijk Museum Hoogstraten | Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten | Open van woensdag tot zondag, van 14.00 tot
17.00 uur | www.hoogstraten.be/museum | museum@
hoogstraten.be

Winnaar fotowedstrijd

Mariane Jochems uit Hoogstraten heeft gezien dat
bovenstaande foto getrokken is in Meerledorp 21 in
Meerle. Zij wint een cadeaubon.

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord voor 12 augustus naar de communicatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail per gezin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand één winnaar.

NIEUWE

FOTO
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Ontwikkeling
Kloostersite
Meer kan van
start
De vergunningen voor de ontwikke-

Stad biedt bouwgronden aan
in
Minderhout
Van 3 juli t.e.m. 31 augustus kan u zich bij de dienst openbare werken inschrijven voor één van de vijf te koop aangeboden bouwgronden in de nieuwe verkaveling Korenstraat, langs de Minderhoutsestraat in Minderhout. De loten
worden verkocht door de verkavelaar i.s.m. het stadsbestuur. Bij inschrijving
ontvangt u een brochure met een liggingsplan, de stedenbouwkundige voorschriften, het reglement van toewijzing en een model van de aankoopbelofte.
Op dat ogenblik kan eveneens de nodige informatie worden gegeven omtrent
de verkoopmodaliteiten.
Bij inschrijving dient u volgende documenten voor te leggen:
- kopie van de identiteitskaart;
- verklaring van de ontvanger van registratie waaruit blijkt dat u geen eigenaar bent van een andere woning of bouwgrond in volle eigendom, noch als
vruchtgebruiker, noch enig ander zakelijk recht heeft op een ander bouwterrein dat u de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen. Dit
document is te verkrijgen op het registratiekantoor in Turnhout, Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout (tel. 025 78 17 10). Open van maandag tot vrijdag
tussen 08.00 en 12.00 uur.
- Als u NIET staat ingeschreven als inwoner van Hoogstraten:
- attest ‘bewijs van woonst met historiek adressen’
- attest ‘samenstelling van het gezin’ (wanneer u en/of uw partner kinderen
heeft)
Beide documenten kunt u bekomen op het gemeentebestuur van uw woonplaats.
Na afgifte van deze documenten, kan u het inschrijvingsformulier invullen op
de dienst openbare werken.
De toewijzing zal plaatsvinden op dinsdag 26 september om 19.00 uur in zaal
de Welgezinde van het stadhuis te Hoogstraten.
Meer info | dienst openbare werken | 03 340 19 21 | www.hoogstraten.be

ling van de Kloostersite in Meer zijn
rond. De toekomst brengt: een lokaal
dienstencentrum - met gebruik van
de lokalen voor verenigingen, een
bed&breakfast, een kunstatelier,
kantoorruimten en kleine handelsruimten. Verder komen er 17 nieuwe
energiezuinige woningen en 4 woningen in de historische panden. De
volgende stappen zijn een subsidieaanvraag bij Erfgoed Vlaanderen, de
opmaak van uitvoeringsdossiers, het
zoeken van aannemers, enz…
Heel wat partners hebben met elkaar
samengewerkt om tot een mooi resultaat te komen!

berichten

Goe bezig

Kerstverlichting
in
uw dorp?
Het stadsbestuur lanceert een oproep naar verenigingen in de dorpen om met een origineel idee te komen
voor kerstverlichting in de dorpskern. De stad is daarbij bereid om naast elke geïnvesteerde euro nog 1 euro
erbij te leggen. 50% van de kosten zullen dus door de
stad worden gedragen, op voorwaarde natuurlijk dat
uw voorstel wordt goedgekeurd. In de winter van 20162017 realiseerde Halte Merlet in Meerle een stemmige
verlichting van het Raadhuis. De stad hoopt op veel
creativiteit, zodat in ieder dorp van de kerstemming
kan worden genoten tijdens de eindejaarsperiode.

Jan Schoors
Jan Schoors uit Minderhout nam begin juni deel
aan het wereldkampioenschap massage in Kopenhagen. Jan, die vroeger de benen van Sven Nys nog
heeft gekneed, zette een mooi resultaat neer. In
de categorie ‘Freestyle massage’ behaalde hij de
vierde plaats. In zijn specialisatie ‘Freestyle sportmassage’ kwam hij zelfs als eerste uit de bus.

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

.

Verbouwingen in het
administratief
centrum
In de maand augustus worden in het administratief centrum ingrijpende verbouwingswerken uitgevoerd
bij de dienst Burgerzaken. Dit zal tijdelijk hinder tot gevolg hebben, omdat wij u niet meer zullen kunnen
ontvangen aan de vertrouwde loketten. Er zullen tijdelijke loketten worden voorzien, zodat wij u tijdens de
verbouwingswerken precies dezelfde service kunnen bieden als anders. Onze openingsuren blijven ook
dezelfde. De werken hebben de bedoeling om u in het najaar op een efficiëntere en klantvriendelijkere
wijze van dienst te kunnen zijn door middel van een klantgeleidingssysteem en spreekkamers die meer
privacy bieden.
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Kerkenplan
goedgekeurd

Omgevingsvergunning
vanaf januari 2018

Tijdens haar zitting van 22 mei heeft de gemeenteraad het kerkenplan goedgekeurd.
De burgers werden over dit kerkenplan geconsulteerd in een infovergadering op 30
maart. Volgens de gezamenlijke visie van de
parochiale en de burgerlijke werkgroep zullen in alle kerken van Hoogstraten-centrum
en de dorpen blijvend erediensten gehouden worden. Voor de St. Katharinakerk, de
Begijnhofkerk, de St. Jan Baptistkerk (Wortel), De OLV Bezoekingkerk (Meer), de St.
Salvatorkerk (Meerle), de St. Clemenskerk
(Minderhout) en de Heilige Drievuldigheidkapel (Meersel-Dreef) blijft de eredienst de
hoofdbestemming.Voor de St. Clemenskerk
in Minderhout wordt een studiebureau aangesteld, dat ook de mogelijkheden voor nevenbestemmingen moet bekijken – naast de
eredienst. Men kijkt daarbij ook naar de rol
van het kerkgebouw in het hele dorpscentrum en de noden die daar zijn. Het stadsbestuur verzekert dat er nergens een ontwijding op het programma staat.

De Vlaamse regering heeft beslist om de omgevingsvergunning pas
in te voeren vanaf 1 januari 2018. Omdat burgers, bedrijven en andere werden geconfronteerd met een onvoldoende performante toepassing, kon de geplande invoeringsdatum van 1 juni niet worden
gehaald. Dit besluit geeft de softwareleveranciers extra tijd om de
nodige programma’s te ontwikkelen voor een vlotte procedure. Tot
1 januari 2018 moet in Hoogstraten dus nog zowel een stedenbouwkundige als een milieuvergunning worden aangevraagd.

			

De komst van de omgevingsvergunning betekent straks een revolutie voor ieder die overweegt een huis te bouwen. Vanaf 1 januari
2018 is nog maar één vergunning vereist: de omgevingsvergunning.
Dat zal efficiënter zijn en tijd besparen.

Digitale bouwaanvragen
Stedenbouwkundige en milieuvergunningen worden in Hoogstraten
sinds 23 februari digitaal aangevraagd. Wilt u zo’n vergunning aanvragen, dan moet u zich wenden tot www.omgevingsloket.be, het
digitaal platform van de Vlaamse overheid. Op deze website wordt
in een stappenplan uitgelegd wat u moet doen.
Info: www.omgevingsloket.be

Fietspad langs de Mark
onderbroken

Het prachtige fietspad langs de Mark in Meer en Meersel-Dreef loopt langs een aantal meanders van de Mark.
Deze meanders dreigen dicht te slibben. Daarom zal in de loop van augustus in opdracht van de Vlaamse
Milieumaatschappij op een aantal plaatsen slib geruimd worden uit de Mark en uit de meanders. De werken
starten ten vroegste in augustus en zullen in de loop van het najaar verder uitgevoerd worden. Hierdoor kan
de waterafvoer van de Mark verbeteren en komt er terug water in de meanders. Om de werken vlot te kunnen
doen verlopen, zullen bepaalde trajecten van het fietspad tijdelijk moeten omgeleid worden.

TERUG

blik

Foto: Mia Uydens

Foto: Mia Uydens

Heilig Bloed

Karin Donckers

De Heilig Bloedfeesten tussen 11 en 18 juni
lokten veel publiek naar Hoogstraten, mede
dankzij het schitterende weer. De 32ste editie
van de stratenloop mocht 935 deelnemers begroten. Op de jaarmarkt en de kermis was het
over de koppen lopen. Een succes!

TERUG

blik
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4
3

1. Een bijzondere tentoonstelling in de gemeenteschool van Hoogstraten: de oudste kleuters inspireerden zich op Piet
Mondriaan om aan de slag te gaan met kleuren, papier, verf, constructiemateriaal,... 2. Op donderdag 8 juni vond de
proclamatie voor de cursisten van “Nederlands voor anderstaligen” plaats, gegeven door Taxandria CVO. Maar liefst 137
van de 190 cursisten hebben hun certificaat behaald, een mooi resultaat. Proficiat! 3. Tijdens de Week van de Opvoeding
heeft het Huis van het Kind Hoogstraten aan alle kinderen van de Hoogstraatse basisscholen een snackdoosje of bewaardoosje geschonken. Daarin kunnen zij dagelijks een gezond tussendoortje meenemen naar school. 4. Van 10 tot 17 juni
deed de BiB weer aan aantal boeken in de uitverkoop. Voor een prikje konden de Hoogstratenaren een mooi boek op de
kop prikken, zowel in de hoofdbib als in de uitleenposten.

TERUG

blik
5 jaar Stede Akkes
Voor de grote feestweek ter gelegenheid van 5 jaar
Stede Akkers werd iedereen betrokken. In de eerste
plaats natuurlijk de bewoners van de campus. Er waren ook specifieke activiteiten voor de buurtbewoners en de medewerkers van het OCMW en de stad.
Deelnemers aan de massa-uitvoering van “Bal in de
straat” op zondag 21 mei vergeten dat waarschijnlijk
nooit meer.

Karin Donckers

Geniet nog tot september van het gedicht dat stadsdichter Daan Janssens speciaal schreef. De fotozoektocht die op 21 mei gelanceerd werd, loopt nog tot
eind september. Deze fotozoektocht haalt u af aan
het onthaal van gebouw Stede Akkers of bij de toeristische dienst van de stad. Vergeet ook niet om even
een bezoekje te brengen aan de onlangs mooi gerestaureerde Kapel van het Gasthuis. Het is een pareltje!
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Meehelpen met
Hoogstraten in groenten & bloemen.
Iets voor u?
Hoogstraten in groenten & bloemen is
reeds aan haar 19de editie toe. Op zaterdag 16, zondag 17 en maandag 18 september wordt Hoogstraten opnieuw het
toneel voor een indrukwekkende openluchttentoonstelling.
De realisatie van dit enorme project is alleen maar
mogelijk dankzij de hulp van vele vrijwilligers. De
organisatoren doen via deze weg een oproep aan
iedereen die graag een steentje wil bijdragen.
Iedereen is welkom, met of zonder bloemschikervaring. Maar deze oproep richt zich ook uitdrukkelijk aan alle sterke mannen en vrouwen die een
handje willen toesteken bij de opbouw en afbraak
van de creaties. De informatieavond voor de vrijwilligers gaat door op maandag 21 augustus om
19.30 uur in Coöperatie Hoogstraten.
Interesse? Neem dan contact op met Toerisme
Hoogstraten.

Hoogstraten in groenten & bloemen
gaat viraal
Eindelijk! Hoogstraten in groenten & bloemen
heeft haar eigen Facebookpagina. Op deze pagina
vindt u alle nieuwtjes, de mooiste foto’s en de
meest interessante feeds over en van de ontwerpers, de vrijwilligers, de creaties,…
Stap mee in de hechte groep van Hoogstraten-ingroenten-en-bloemen-sympathisanten en volg dit
grootschalige evenement op de voet. Surf naar de
Facebookpagina van Hoogstraten in groenten &
bloemen en vind haar leuk. Met één enkele muisklik hoeft u niets meer te missen en krijgt u alle
nieuws heet van de naald.

Het ontwerpersteam onderging een
metamorfose…
Dit jaar verwelkomen wij knappe stukken van niemand minder dan: Tom De Houwer, Tania Huyghe,
Lucinda Van der Ploeg en Jan De Ridder.

Iedereen
e
t
r
a
h
n
a
v
welkom

onderwijs
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Inschrijfmomenten scholen
Gemeentelijke basisscholen
3 & 4 juli van 10.00 tot 12.00 uur
Vanaf 18 augustus van 10.00 tot 12.00
uur
Of na afspraak:
- Gemeentelijke basisschool Hoogstraten: 03 314 84 44 of info@gemeenteschoolhoogstraten.be
- Gemeentelijke basisschool Wortel:
03 314 50 41 of directie@dewijsneus.be
- Gemeentelijke basisschool Meer:
03 315 77 51 of demeerpaal-kiekeboe@telenet.be
- Gemeentelijke basisschool MeerselDreef: 03 315 80 53 of info@dreefke.
be

Vrije basisscholen
- De Klimtoren Meerle:
3-7 juli en vanaf 22 augustus telkens
na afspraak via 03 315 82 88 of via
directie@deklimtoren.be
- Basisschool Klein Seminarie:
3-7 juli en vanaf 16 augustus telkens
na afspraak via 03 340 40 45 of via
basisschool@klein-seminarie.be
- Basisschool Spijker:
3-7 juli van 9.00 – 12.00 uur en van
13.00 – 17.00 uur.
Vanaf 16 augustus na afspraak via
0477 53 86 89 of marc.vanwijn@
spijker.be
- Scharrel Minderhout:
Vanaf 21 augustus van 10.00 – 12.00
uur.
Of na telefonische afspraak via
03 314 64 21.

Kunstonderwijs:
IKO
- Van 28 augustus tot en met vrijdag 1
september: van 16.00 tot 21.00 uur
op het IKO-secretariaat, Dokter Versmissenstraat 6 te Hoogstraten.
- Voor zover de ateliers nog niet volzet
zouden zijn, lopen de inschrijvingen
nog door van zaterdag 2 september
tot en met zaterdag 30 september,
tijdens de openingsuren van het
IKO-secretariaat. Zie www.iko-dekunstacademie.be.

AMWN
Nieuwe leerlingen kunnen een infobrochure met inschrijvingsformulier
opvragen bij het secretariaat:
Pastoor de Katerstraat 5
2387 Baarle-Hertog
Tel. België: 014 69 95 39
Tel. Nederland: 013 5078479
info@amwn.be
Ook online kan u een aanvraag tot inschrijving invullen via www.amwn.be.

Inschrijfmomenten
secundair onderwijs:
Inschrijven kan van 3 tot en met 10 juli
op werkdagen. Vanaf 16 augustus na
afspraak.
ASO Spijker
Lindendreef 37 - 03 314 55 36
info@asospijker.be
Inschrijven in juli van 09.00 – 12.00
uur en van 13.00 – 17.00 uur
VTI Spijker
Gelmelstraat 62 - 03 340 22 80
info@vti-spijker.be
Inschrijven in juli van 09.00 – 12.00
uur en van 13.00 – 18.00 uur
Op 10 juli kan u enkel inschrijven na
afspraak.
Klein Seminarie
Vrijheid 234 - 03 340 40 40
info@klein-seminarie.be
Inschrijven in juli van 09.00 – 12.00
uur en van 13.00 – 18.00 uur
VITO
Gravin Elisabethlaan 30
03 340 40 30
info@vito-hoogstraten.be
Inschrijven in juli
van 09.00 – 18.00 uur
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Noodhulp

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

Wachtdiensten

Dokters
Tandartsen
(weekends en feestdagen)
Apothekers

014 410 410
0903 39 969
0903 99 000

Zitdagen

- 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 ouderenhoogstraten@gmail.com
- FOD Sociale Zekerheid
2de woensdag van de maand
van 09.30 uur tot 10.30 uur

Vragen

Administratief Centrum
Vrijheid 149
info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be

In dit nummer
3

politie

4

energie

6

grenzeloos

8

toerisme

10 milieu
12 gezondheid
14 BiB
15 museum
16 berichten
19 terugblik
22 toerisme
23 onderwijs
14 De Mosten

03 340 19 11

Veilig zwemmen in De Mosten
Beleef het beste recreatiedomein van de Kempen. De zwemvijver en de
speeltuin zijn een paradijs waar kinderen en tieners zich uren kunnen
uitleven. De Mosten mag de Blauwe Vlag voeren, een kwaliteitslabel
van Bond Beter Leefmilieu dat aangeeft dat het water van de zwemvijver voldoet aan de strengste criteria voor waterkwaliteit.
In de omliggende uitgestrekte bossen vindt u een uitgebreid netwerk
van wandel-, fiets- en ruiterroutes. Ook een minigolf met 18 holes is
aanwezig. Bovendien kan u elke dag terecht in Brasserie de Mosten
met een prachtig zicht op de zwemvijver.

www.mosten.be | 03 315 08 41 | info@mosten.be
Dagelijks geopend van van 10.00 tot 18.00 uur | Hoogeind 74B, 2321 Meer
Prijs | Inwoners Hoogstraten: €3 | Niet-Hoogstratenaren: €4
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