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Beste lezer,

Zo’n 650 jaar geleden stootte een priester zijn wijnkelk 
om tijdens de eucharistieviering. De wijnvlek op het 
altaarkleed kleurde bloedrood. De priester geloofde 
dat de wijn zich had getransformeerd in het bloed van 
Jezus Christus. Is dit echt gebeurd? Is het een legende? 
Wij weten het niet en in wezen doet dat er niet toe. 
Waar het om gaat is dat deze legende van het Heilig 
Bloed sinds 1652 elk jaar in Hoogstraten aanleiding 
geeft tot een groot volksfeest.

Het is niet voor niets dat deze Info’zine voor een groot 
deel is gewijd aan de Heilig Bloedfeesten. Het is één 
van de meest bekende evenementen in onze stad en 
het is vooral een gebeuren dat van heinde en ver men-
sen naar hier lokt op de eerste en tweede zondag na 
Pinksteren, wanneer de Heilig Bloedprocessie uitgaat. 
Ook als je niet gelovig bent, zijn de Heilig Bloedfeesten 
een niet-te-missen gebeurtenis. Je kan heerlijk ver-
toeven op de kermis, koopjes doen op de jaarmarkt, 
je spieren strekken in de stratenloop, gezellig een ter-
rasje pakken, het aanbod is eindeloos. 

       
      

Voor mij zijn de Heilig Bloedfeesten het moment 
waarop de Hoogstratenaren het beste van zichzelf laten 
zien. Het is het moment waarom wij als bevolking sa-
menkomen en eendrachtig aan hetzelfde doel werken. 
Honderden inwoners lopen mee in de processie, zetten 
zich in voor de eucharistievieringen, leiden de straten-
loop in goede banen of maken zich op een of andere 

Voorwoord...

manier nuttig als vrijwilliger. Dankzij hun inzet zijn de 
Heilig Bloedfeesten elk jaar weer een belevenis, die 
zich blijft vernieuwen en die relevant blijft. Wij mogen 
met het schepencollege ook in de processiemeelopen. 
Ik doe dat met volle goesting. Het is een eer om hier 
deel van te mogen uitmaken.

Feesten en genieten, dat kunnen we in Hoogstraten. 
Dat hebben we gemerkt tijdens de viering van 5 jaar 
Stede Akkers. En een feest is zoveel mooier als je kan 
terugblikken op de inzet van vele mensen die de han-
den in elkaar slaan om het feest voor te bereiden. De 
hele feestweek werd gedragen door een golf van en-
thousiasme bij talrijke vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij de 
vrijwilligers van Hoogmark, het bijzondere woonhuis 
voor mensen met een beperking dat op 20 mei offici-
eel werd geopend. Prachtig dat zo’n mooi initiatief in 
Hoogstraten is gerealiseerd.

Ik wil ook de enthousiastelingen niet vergeten die 
letterlijk hun steentje hebben bijgedragen aan de 
restauratie van de kapel op Campus Stede Akkers. Dit 
bijzondere gebouwtje ziet er weer piekfijn uit. Ook de 
nabijgelegen schapenweide en vogelkooi is helemaal 
vernieuwd door vrijwilligers. Knap werk dat door de 
bewoners van het woonzorgcentrum zeer wordt geap-
precieerd.  De Heilig Bloedprocessie zal straks voor de 
allereerste keer langs die gerestaureerde kapel trek-
ken.

Ik wens u allemaal een fijne Heilig Bloedweek. Wie zich 
moet voorbereiden op examens of proefwerken, wens 
ik veel werkkracht en wijsheid. 

Tinnes Tip
Meelopenin de HeiligBloedprocessie? Dat is ook mogelijk voor uzie katern pagina 3



Over de ontwikkeling van de projectzone 
Zuid-Oost Centrum is er al heel wat inkt 
gevloeid. Buurtbewoners toonden zich be-
zorgd over de mobiliteit in de te ontwikke-
len zone en vroegen om een extra ontslui-
ting. De verkavelingsaanvraag leidde op 27 
februari 2017 tot een burgerinitiatief: een 
aantal omwonenden verzamelde voldoende 
handtekeningen om de kwestie ter sprake 
te brengen in de gemeenteraad.

Strikte voorwaarden
Het college van burgemeester en schepenen 
heeft die bezorgdheden ter harte genomen 
en legde op 24 april aan de gemeenteraad 
een uitgebalanceerd voorstel voor met be-
trekking tot het wegtracé, de weguitrusting 
en de nutsvoorzieningen in de nieuwe wijk. 
Daarbij worden aan de ontwikkelaar strikte 
voorwaarden opgelegd in verband met de 
toegangswegen, de verkeersveiligheid en 
de verkeersafwikkeling:

• Er moet een nieuwe ontsluiting van de 
buurt worden gerealiseerd via de Lode-
wijk de Konincklaan. Deze werfweg moet 
gerealiseerd zijn op het moment dat de 
werken aan de verkaveling starten. 

• De huidige inwoners van de Remi Lens-
straat en de Rombout Keldermansstraat 
mogen geen hinder ondervinden van de 
aanleg van deze weg. Er mag dus tijdens 
de werken aan de nieuwe weg geen werf-

Kwaliteitsvol wonen in een verkeersveilige wijk

Gemeenteraad keurt wegtracé 
verkaveling Zuid-Oost Centrum goed
De verkaveling van de projectzone Zuid-Oost Centrum biedt voor Hoogstraten heel wat 
mogelijkheden voor kwaliteitsvol wonen in een groene wijk. De hele woonomgeving, mag 
straks rekenen op een grotere verkeersveiligheid. Er komt immers een nieuwe toegangs-
weg, er komt in de ganse buurt een snelheidsbeperking van 30 km/u en sluipverkeer tussen 
Rijkevorsel en wortel wordt onmogelijk gemaakt.

verkeer langs deze straten passeren.
• De nieuwe weg zal zo worden aangelegd 

dat sluipverkeer tussen Rijkevorsel en 
Wortel onmogelijk wordt.

• De snelheid in dit woongebied wordt be-
perkt tot 30 km/u.

Duurzame en aangename woonbuurt
Zoals bij alle infrastructuurprojecten in onze 
stad, zijn mobiliteit en verkeersveiligheid 
voor het Hoogstraatse stadsbestuur een 
belangrijke toetssteen. De huidige plannen 
bieden voldoende garanties voor een goede 
verkeersafwikkeling in de projectzone. Het 
stadsbestuur zal er in de uitvoeringsfase 
op toezien dat de voorwaarden die worden 
opgelegd nauwgezet worden uitgevoerd. 
Het stadsbestuur wil ook onderzoeken of de 
aanleg van een warmtenet haalbaar is, zo-
dat de buurt kan voorzien worden van duur-
zame en milieuvriendelijke energie.

Onze burgers kunnen erop rekenen dat bij 
deze verkaveling de nodige aandacht gaat 
naar efficiënt ruimtegebruik met voldoende 
groene buitenruimte. De gedetailleerde uit-
rol van de maatregelen zal verder besproken 
en gecommuniceerd worden met de buurt-
bewoners. Zodat we straks allemaal baat 
zullen hebben bij een nieuw kwaliteitsvol 
woongebied, met respect voor de omgeving 
en de buren.
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Wespennest? Contacteer de brandweer!
Via het nieuwe en handige e-formulier

Als de zon in het land is, duiken de wespen steevast op. Verve-
lend. Zeker als je met een wespennest zit in je tuin, je huis of 
vlakbij je terras.
Heb je een storend wespennest in je woning of tuin en wil je dat 
de brandweer het verdelgt? 

Contacteer de lokale brandweer via het nieuwe en handige e-
formulier op hun website www.hvztaxandria.be.

De massale bijensterfte heeft verschillende 
oorzaken. Zo zijn er parasieten die hele ko-
lonies vernietigen. Maar ook het gebrek aan 
voedsel, goede nestgelegenheid en chemi-
sche verontreiniging tasten de leefomge-
ving van bijen aan.
Dat heeft gevolgen voor de mens. Bijen 
spelen een belangrijke rol in de voedsel-
voorziening: bestuiving door insecten is 
noodzakelijk voor meer dan 75% van de 
voedingsgewassen. Bijen leveren ons niet 
alleen honing, maar honingbijen, solitaire 
bijen en hommels zorgen er ook voor dat we 
kunnen genieten van heerlijk fruit, zoals ker-
sen, appelen, braambessen, frambozen en 
mango’s. Ook groenten, zoals courgettes, 
paprika’s en avocado’s, zouden verdwijnen 
zonder bijen. En zelfs koffie, zonnebloem-
olie en mosterd kunnen we vergeten als er 
geen bijen meer zijn.

De mens maakt gebruik van de ecosysteem-
diensten die bijen leveren. Daarom moet de 

mens er ook voor zorgen dat honingbij-
en, hommels en solitaire bijen kun-
nen blijven genieten van een rijke 
habitat met voldoende stuifmeel- 
en nectarbronnen en een goede 
nestgelegenheid.

Word zelf “Wild van Bijen”
Geef de natuur extra ruimte in uw tuin, op 
uw akker of op uw bedrijventerrein. Laat bij-
voorbeeld een haag verwilderen en bloeien. 
Ruim niet altijd alles perfect op. Wilde hoe-
ken zijn ideaal voor (solitaire) bijen om nes-
ten te bouwen. 
Wilt u het bijen echt gemakkelijk maken, 
bouw dan eens een bijenhotel. Leuk en niet 
moeilijk! 
Vermijd chemische middelen tegen onkruid 
in het gazon. Spuit onbebouwde percelen 
niet dood voor de netheid en vergroen uw 
omgeving met bijvriendelijke planten. 

Ook wij dragen ons steentje bij!
Het stadsbestuur zet ook in op bijvriendelijk 
groenbeheer. Er worden geen pesticiden ge-
bruikt bij onderhoud van openbaar groen. 
Bij aanplantingen wordt de voorkeur gege-
ven aan bijvriendelijke soorten en grotere 
diversiteit. Zo werden in een aantal grasper-
ken bolplanten aangeplant die dit voorjaar 
uitbundig bloeiden. Ook werden op verschil-
lende plaatsen bijenhotels op gericht.

Meer info: http://www.weekvandebij.be

De noodzaak van een Week van de Bij
Van 28 mei tot 4 juni vindt voor de 4e keer de “Week van de Bij” plaats, 
waarmee aandacht wordt gevraagd voor de bijen.  Bijen hebben het steeds 
moeilijker om te overleven. 
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Compostles zaterdag 10 juni van 10.00- 12.00 uur 
in de samentuin Bonenakkers in de Mouterijstraat

Bespaar kosten 
door 
te composteren

Goe bezig

Jack in actie in de hulppost van de Antiliaanse 
Feesten

Jack Martens

Jack Martens heeft de gouden medaille met zilve-
ren barette ontvangen voor meer dan 30 jaar on-
verdroten inzet bij Rode Kruis Hoogstraten. 

Jack is in vele opzichten de ‘ideale vrijwilliger’. 
Jack is al 30 jaar te vinden op zowat 40 Rode Kruis-
hulpposten per jaar (zo ongeveer elk weekend), 
is actief in de uitleendienst (2 keer per week) en 
helpt bij de bloedinzamelingen. 

Bij Jack stel je nooit een vraag teveel en je kan al-
tijd op hem rekenen. Goe Bezig, Jack. 

Veel werk vraagt thuiscomposteren niet en u 
bespaart op uw afvalkosten. Vooraleer u aan 
de slag kan, zal u moeten kiezen voor een 
bepaald systeem  van composteren. U kan 
kiezen voor een composthoop, compostbak, 
compostvat of wormenbak. Dit is vooral af-
hankelijk van de oppervlakte van uw tuin en 
de grootte van uw gezin. Het systeem moet 
simpelweg overeen komen met uw produc-
tie van afval. 

Enkele tips om te starten met 
composteren:
- De lente is het seizoen bij uitstek om te 

starten met een compostbak of -vat! Deze 
kan u aankopen via het stadsbestuur voor 
een kostprijs van 30 euro voor een bak en 
25 euro voor een vat.

-  Gebruik zoveel mogelijk vers materiaal en 
vermeng het met het reeds aanwezig ma-
teriaal om uitdrogen te vermijden

-  Voeg geen te grof materiaal toe. Takken 
kan u best met een hakselaar verkleinen.

-  Hoe kan ik geurhinder vermijden? Een 
composthoop, -vat of -bak zal absoluut 
geen geurhinder geven wanneer deze 
goed onderhouden wordt. U zal dus vol-
doende moeten beluchten.

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



6 toerisme

Begijnen & van Gogh: 
Nieuw toeristisch arrangement voor groepen
Toerisme Hoogstraten en VVV Zundert sloegen de handen in elkaar om een 
nieuw aantrekkelijk arrangement voor groepen samen te stellen. Vanaf deze 
zomer combineert u in een vingerknip werelderfgoed met een wereldbe-
roemd meester. Een hele wereld om te ontdekken dus! En dit op amper 15 
kilometer van elkaar.

Hoewel het op het eerste zicht een vreemde combinatie lijkt, laten begijnen 
en Vincent van Gogh zich perfect samenbrengen voor een gezellig dagje uit. 
Trek eropuit met vrienden, familie, collega’s of de vereniging en laat u ver-
wennen.

Het arrangement wordt tot in de details verzorgd door Toerisme Hoogstra-
ten. Op het programma staat een bezoek aan het Vincent van GoghHuis, een 
wandeling door Zundert en een rondleiding in onze eigen Sint-Katharinakerk 
en het begijnhof. En uiteraard wordt er ook aan de innerlijke mens gedacht: 
u geniet van een heerlijk Van Goghgebak en ’s middags wordt een authen-
tieke Nederlandse lunch geserveerd.

Loop binnen bij Toerisme Hoogstraten en u wordt ongetwijfeld verrast door 
de culturele rijkdom van uw eigen achtertuin. 

Meer info | Toerisme Hoogstraten | 03 340 19 55 | toerisme@hoogstraten.be

De culinaire route
draait op volle toeren
Met de culinaire route fiets u een 
heerlijk viergangenmenu tege-
moet. En dit mag u letterlijk ne-
men: elke gang wordt u telkens 
in een andere horecazaak op de 
fietsroute voorgeschoteld.

U betaalt 37,50 euro per per-
soon. Voor de vijfde editie van 
deze culinaire route werd de rou-
te opnieuw aangepast en houdt 
u halt in nieuwe horecazaken. 
De culinaire fietsroute loopt nog 
tot en met zaterdag 30 septem-
ber. Vooraf reserveren is nood-
zakelijk. U kunt de route fietsen 
op donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag.

Selfiewedstrijd 
#welkominhoogstraten
Met de opening van het toeris-
tisch seizoen deed Toerisme 
Hoogstraten een warme oproep 
om leuke selfies te maken op 
één van de vele locaties. Met de 
hashtag ‘welkominhoogstraten’ 
kon u de foto posten op de Face-
book- of Instagrampagina. 

Jammer genoeg werd de oproep 
zuinig beantwoord, maar toch 
willen we u deze twee leuke 
kiekjes niet onthouden.

Toeristische gids 
Kempen
Elk jaar geeft Toerisme Provincie 
Antwerpen een prachtige gids 
uit om de Kempen te ontdek-
ken. Voor ieder wat wils, op ei-
gen tempo én voor elke tempe-
ratuur.

Deze gratis uitgave van maar 
liefst 130 pagina’s bundelt doe- 
en bezoektips, kinderpret, leu-
ke weetjes, wandelingen, fiets-
routes en heerlijke, culinaire 
adresjes. 

Haal uw gratis exemplaar bij 
Toerisme Hoogstraten en trek 
eropuit. Ons Kempens decor is 
er immers eentje om in te kade-
ren.

Geldig van 4 mei t/m 30 september 2017
op donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag
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Mathias Machielsen

Fons Gieles
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Yasmine zit in het vierde leerjaar van De 
Klimtoren. Ze woont anderhalf jaar in Meer-
le samen met haar moeder en zus. Yasmine 
heeft een Marokkaanse moeder, maar is ge-
boren in Nederland. Thuis wordt er Marok-
kaans en Nederlands gesproken.

Sinds dit schooljaar komt Pat Van Delm, 
brugfiguur van het Rode Kruis, haar weke-
lijks een uurtje helpen met huiswerk. Hij oe-
fent met Yasmine op luidop lezen en andere 
schooltaken. Haar moeder volgt de begelei-
ding mee. Zij leert zo hoe ze Yasmine beter 
kan helpen bij het huiswerk.

Yasmine en haar mama zijn blij met de hulp 
van Pat. Huiswerk maken gaat nu veel vlot-
ter, ook wanneer Pat er niet bij is! De betere 
punten op school zijn een fijne beloning.

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.

Marokko

34.400.000 inwoners
15,6 % van de bevolking leeft in armoede
27,6 % van wie ouder is dan 15 jaar is analfabeet
de levensverwachting van een pasgeborene is 74,3 jaar
23,7  van de 1000 pasgeborenen sterft voor ze 5 jaar zijn
behoort tot de landen met een gemiddelde 
Human Development Index (123ste plaats op 188 landen)

Meer info: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MAR

Meer info 
Rode Kruis Hoogstraten

Carmen Van den Bogerd | carmenvandenbogerd@gmail.com

Brug tussen 
school en thuis
Kinderen uit kwetsbare of allochtone gezin-
nen, kinderen van wie een ouder overleden 
is, anderstalige nieuwkomers… hebben het 
vaak moeilijk op school en kunnen extra 
hulp goed gebruiken.

Scholen doen grote inspanningen om deze 
kinderen toekomstkansen te geven. Toch 
zijn er nog altijd kinderen die het moei-
lijk hebben. De kloof tussen het thuis- en 
schoolmilieu is vaak één van de belangrijk-
ste oorzaken. 

Het brugfigurenproject van het Rode Kruis 
is erop gericht deze kloof te verkleinen. Op 
school of bij de gezinnen thuis zorgen vrij-
willigers voor extra begeleiding. Wekelijks 
wordt er een uurtje ondersteuning gegeven 
bij bijvoorbeeld niveau-lezen, rekenen, sa-
men naar de bibliotheek gaan, puzzelen, 
gezelschapsspelletjes spelen, enzovoort. 
De ouders worden ook zoveel mogelijk be-
trokken.
De brugvrijwilligers komen langs op vraag 
van het CLB. Er is altijd contact tussen de ou-
ders, het  kind, de vrijwilliger, de leerkracht, 
de zorgleerkracht en het CLB. 

Wil jij ook brugvrijwilliger worden of het 
brugfigurenproject coördineren? Het Rode 
Kruis onthaalt je met open armen!

Yasmine



wij verwittigen u meteen 
bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming 
of een stroomonderbreking? Bij een 
noodsituatie in onze gemeente, wil-
len we jou graag snel verwittigen.
Daarom kan Hoogstraten vanaf nu 
gebruik maken van BE-Alert, een 
nieuw systeem dat je meteen op de 
hoogte stelt van een noodsituatie via 
sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem waar-
mee de overheid jou verwittigt en de nodige 
instructies geeft bij een noodsituatie. Dank-
zij BE-Alert, kan een burgemeester, gouver-
neur of de Minister van Binnenlandse Zaken 
een bericht uitsturen naar iedereen waarop 
de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle 
betrokken inwoners snel de nodige aanbe-
velingen (bv. ramen en deuren sluiten bij 
een brand).

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om 
jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbe-
richt ontvangen via een sms, een gesproken 
bericht via een vaste telefoonlijn of een e-
mail. 

Laat je waarschuwen, 
waar je ook bent
Om de berichten van BE-Alert te kunnen krij-
gen, is het heel belangrijk dat je je inschrijft 
op Be-Alert. Je kan verschillende adressen 
en verschillende telefoonnummers registre-
ren. Bijvoorbeeld, je woont in Hoogstraten 
en werkt in Antwerpen? Registreer dan bei-
de adressen en je blijft steeds op de hoogte. 
Inschrijven is volledig gratis.  

Registreer je
Je kan je heel gemakkelijk registreren op 
www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsfor-
mulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je van-
daag nog in!

Gemeentelijke 
basisschool Hoogstraten
heeft een nieuwe directeur!
Er is een gloednieuwe directeur aangetreden voor de gemeen-
telijke basisschool in Hoogstraten; Marina Celis. Deze gezel-
lige, sportieve dame heeft maar liefst 34 jaar onderwijserva-
ring. Wij zijn ervan overtuigd dat ze de werking van de school 
in goede banen zal kunnen leiden. Veel succes!

Reservatie uren 
sportinfrastructuur 
seizoen 2017-2018
Verdeling op maandag 19 juni 19.30 uur
Heb je als vereniging of als individuele sporter interesse om volgend 
seizoen gebruik te maken van bepaalde sportruimten, dan kan je 
een aanvraag doen bij de sportdienst. De aanvraag moet ten laatste 
op woensdag 14 juni binnen zijn. De verenigingen met reservaties 
voor het ganse seizoen (9 maanden) hebben voorrang op verenigin-
gen met een reservatie voor een kortere periode! Iedereen die een 
aanvraag heeft ingediend wordt op een vergadering verwacht op 
maandag 19 juni om 19u30 in het administratief centrum. Reserveer 
je een zaal na 15 augustus, dan kan dit voor een kortere aaneenge-
sloten periode. 

Meer info | Sportdienst | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be

8 berichten



Heilig Bloedfeesten 
in Hoogstraten

11 – 18 juni 2017

Uitneembaar

katern
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Hoogstraten houdt haar tradities in ere. Op zondag 11 
juni en zondag 18 juni trekt de Heilig Bloedprocessie 
weer door het centrum van de stad. Op woensdag 14 
juni vindt de jaarmarkt plaats, en te midden van deze 
bedrijvigheid gaat ook nog eens de stratenloop van 
start. Kom ook dit jaar een kijkje nemen en geniet van 
de serene processie, de jaarmarkt, de stratenloop, de 
ambiance op de kermis en de tentoonstelling van de 
leerlingenwerken in IKO-Hoogstraten. Ga ook eens 
kijken in het Stedelijk Museum of beklim de 294 tre-
den van de 105-meter hoge toren van de Sint-Katha-
rinakerk.

Elk jaar kiest het Heilig Bloedcomité een thema waar-
rond de Heilig Bloedweek is opgebouwd. Dit jaar sluit 
het Heilig Bloedcomité aan bij het stadsthema ‘Gren-
zeloos’ door broederschappen met een religieus re-
likwie uit te nodigen tijdens de processie. De eerste 
zondag verwelkomen ze een groep uit Breda en de 
tweede zondag zullen groepen uit Hasselt en Boxtel 
aansluiten bij de processie.

Zaterdag 10 juni – Openingsavond
19.00 uur Eucharistieviering opgeluisterd door het Piuskoor
  Aansluitend: receptie in parochiezaal Pax

Zondag 11 juni – Eerste zondag
10.00 uur Hoogmis voorgegaan door Prelaat Jos Wouters van 
  de abdij van Averbode opgeluisterd door de Scola Gregoriana
11.15 uur Processie richting noord (Van Aertselaerplein)
  Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk
13.00 uur Kermis

Maandag 12 juni – Kermis
16.30 uur Kermis: familiedag

Woensdag 14 juni – Jaarmarkt & Stratenloop
17.00 uur Jaarmarkt
18.30 uur  Stratenloop
19.00 uur Light a candle

Donderdag 15 juni – Sacramentsdag
10.00 uur Eucharistieviering  opgeluisterd door het OKRA-koor
11.15 uur Processie in de kerk
12.00 uur Gezellig samenzijn in de Pax, voor wie zich vooraf inschrijft

Zondag 18 juni – Tweede zondag
10.00 uur Hoogmis voorgegaan door Pastoor Bart Rombouts in concelebratie   
  met Jacques Grubben (pastoor van Boxtel) opgeluisterd door de 
  Scola Gregoriana
11.15 uur Processie richting zuid (langs torens van het WZC Stede Akkers)
  Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk
13.00 uur KermisP
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De oorsprong 
van de Heilig Bloedprocessie
De Heilig Bloedverering ontstond in Boxtel, 
in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. 
Omstreeks 1350 stootte priester Eligius van 
den Aker tijdens de mis per ongeluk de kelk 
met gewijde wijn om. De witte wijn vloeide 
over het witte, linnen altaardoek. Onmid-
dellijk kleurde de witte wijn bloedrood: het 
bloed van Christus. Na vruchteloze pogingen 
om de doeken uit te spoelen, borg Eligius ze 
op. Op zijn sterfbed biechtte hij zijn geheim 
op. 

Op 12 juni 1380 verleende kardinaal Pileus 
de toestemming om de doeken eens per jaar 
– op de eerste zondag na Pinksteren – te 
tonen aan de inwoners van Boxtel. Zo werd 
Boxtel al vlug het drukstbezochte pelgrims-
oord van het Hertogdom Brabant. 

Van Boxtel naar Hoogstraten
Na 1648, toen Nederland in handen van de 
Hervormden kwam, kon Boxtel niet meer in-
staan voor de veiligheid van de doeken. Ze 
werden eerst overgebracht naar de Sint-Mi-
chielsabdij in Antwerpen en in 1652 kwamen 
de doeken aan in Hoogstraten. Ze werden 
– onder grote volkstoeloop – voor het eerst 
getoond en vereerd op 26 mei 1652 tijdens 
een ‘ommegang’ in de straten van Hoogstra-
ten. Dit jaar is het 365 jaar geleden dat de 
processie voor het eerst in Hoogstraten uit-
ging. Tijdens de oorlogsjaren waren er wel 
enkele kleine onderbrekingen. De processie 
heeft plaats op de eerste en de tweede zon-
dag na Pinksteren en vertrekt rond 11.15 uur 
aan de Sint-Katharinakerk.

Meer info over Heilig Bloed vindt u op www.
processiesvandenoorderkempen.be/pro-
cessies/hoogstraten

Loopt u graag mee in de kijker? Draagt u Heilig Bloed op handen?
Het Heilig Bloedcomité is op zoek naar jongeren en volwassenen die mee willen lopen door de stra-
ten van Hoogstraten. Wie weet wordt u wel een vaandeldrager, trommelaar, bloemenmeisje, engel 
of schildknaap. U kan zich engageren voor één keer of voor een langere tijd. Voelt u zich geroepen? 
Neem contact op met het Heilig Bloedcomité via heiligbloed@sintkatharinahoogstraten.be. 



Nieuw: Light a Candle
Velen branden wel eens een kaarsje: thuis, 
in een kerk of een kapel. Dit gebaar spreekt 
ook kinderen aan. We steken een kaarsje 
aan om allerlei redenen: o.a. voor iemand 
die ziek is, als ondersteuning voor een exa-
men of uit dankbaarheid. Het kaarsje biedt 
licht en troost. Op de avond van de jaar-
markt, woensdag 14 juni, doet het Heilig 
Bloedcomité iets bijzonders in en rond de 
Begijnhofkerk. Op straat worden de mensen 
aangesproken. Men krijgt een kaarsje en 
er wordt gevraagd om dit aan te steken in 
de kerk. Iedereen is welkom: gelovig of on-
gelovig, jong of ouder. Dit gebaar dient om 
alle geloofsgrenzen te doorbreken. Aan het 
einde van de avond waarnemen we hopelijk 
een warme kring van licht. 

Begijnhofkerk | woensdag 14 juni tussen 
19.00 uur en 22.00 uur | info: heiligbloed@
sintkatharinahoogstraten.be.

  

Verkeer in goede banen tijdens de festiviteiten
• Aangepaste verkeerssituatie
 Tijdens de Heilig Bloedweek zijn er verschillende verkeerswijzigingen in en rond het centrum van Hoog-

straten. In de kermiszone geldt gedurende de Heilig Bloedweken een beperkte doorgang. Tijdens het 
opstellen van de kermis, de processie, kermis,  jaarmarkt en stratenloop zal er een volledig doorgangs-
verbod zijn op de Vrijheid. 

    U vindt de verkeersplannen op www.hoogstraten.be/verkeershinder. 

• Openbaar vervoer
 Tijdens de hele feestperiode wijzigt de dienstverlening van De Lijn. De Lijn bedient bepaalde haltes niet, 

sommige haltes worden verplaatst. Voor de exacte locaties en uren kan u terecht op de website van de lijn 
(www.delijn.be) of op het nummer 03 218 14 11.

Meer info:
Evenementenloket |  03 340 19 53 | evenementen@hoogstraten.be

Stratenloop 
Woensdag 14 juni om 18.30 uur

Reeksen: 
• 500m voor 1ste tot 3de leerjaar
• 1200m voor 4de tot 6de leerjaar
• 5 of 10 km jogging
• 10 km wedstrijd (met tijdregistratie)

Inschrijven en praktische informatie op 
www.hoogstraten.be/stratenloop.

Actie Grenzeloos
Doe tijdens de stratenloop mee aan ons 
jaarthema ‘Grenzeloos’. Toon als deelnemer 
je nationaliteit (schmink, vlag, kledij, …) 
Wie met een herkenbare nationaliteit aan de 
aankomst komt, krijgt een gratis extra gad-
get!

Meer info:
Sportdienst | 03 340 19 51 |sport@hoogstra-
ten.be | www.hoogstraten.be/stratenloop
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  Workshop
  Digitaal op reis

Tegenwoordig zijn er heel wat digitale apps 
die uw vakantie aangenamer kunnen ma-
ken. 

Zoek het ideale hotel via vergelijkingssites 
zoals Trivago. Ontdek verrassende plekjes 
via de app Layar. Doe aan geocaching met 
uw kinderen en kleinkinderen. Houd contact 
met het thuisfront via Skype. Tijdens deze 
infosessie komt dit alles en nog veel meer 
aan bod.

Met heel wat interessante websites, tools, 
apps en digitale weetjes in de aanslag bent 
u perfect voorbereid op uw vakantie!
Max. 20 deelnemers
meebrengen: tablet of smartphone.

In samenwerking met LINC vzw.

13BiB

Neemt u op vakantie niet graag een nieuw boek of een exemplaar 
van de BiB mee, omdat u denkt dat het beschadigd kan raken? 
Kies dan uw vakantielectuur uit tijdens de grote boekenverkoop 
van BiB Hoogstraten. Zowel volwassenen als jeugd vinden zeker 
hun gading. Ook zijn er tijdschriften, dvd’s, games en cd’s te 
koop. Voor de meeste materialen betaalt u 1 euro, de tijdschrif-
tenjaargangen kosten 2 euro. De laatste zaterdag krijgt u nog 
eens 50 % korting.

Van zaterdag 10 tot en met zaterdag 17 juni 
-  in de hoofdbibliotheek,  
 tijdens de Koffiekrant- en openingsuren
- in de uitleenposten: tijdens de openingsuren

Bibliotheek Hoogstraten 
Lindendreef 1b – 2320 Hoogstraten 
dinsdag 6 juni -20.00 uur
Inschrijven verplicht via 
www.hoogstraten.be/vormingbib of in 
de BiB
Prijs: 3 euro
Info: hoogstraten@bibliotheek.be 
www.hoogstraten.be/bibliotheek 
03 314 32 61 

Boekenverkoop

   SPANNENDE BOEKENWEKEN

De Spannende Boekenweken, van 9 tot en 
met 25 juni, zetten de thrillers als ideaal va-
kantieboek in de kijker. Tijdens de vakantie 
heeft u immers tijd om een boek ter hand te 
nemen en helemaal in een andere wereld te 
vertoeven. En, geef toe, om een saaie wacht-
sessie op de luchthaven op te vullen is een 
stukje spanning uitermate geschikt. 
Maar loopt u verloren in het ruime aanbod 
thrillers en detectives? Neem eens een kijkje 
in de keuzelijst op de bibcatalogus http://
hoogstraten.bibliotheek.be . U vindt er een 
selectie recente spannende boeken met de 
korte inhoud erbij. Of snuffel eens tussen 
het ruime aanbod op de themastand in de 
BiB.
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Eigenaars van zonnepanelen

check uw status!
Vanaf 1 juni gelden strengere regels voor het aanmelden 
van zonnepanelen. Eigenaars die hun panelen niet bin-
nen een redelijke termijn bij hun netbeheerder aanmel-
den, kunnen vanaf dan een boete worden opgelegd.

Hoe weet ik of mijn zonnepanelen al aangemeld zijn?
• Installeerde u uw zonnepanelen voor juni 2015 en heeft ugroenes-

troomcertificaten (GSC)? Dan zijn uw zonnepanelen sowieso aan-
gemeld en hoeft u niets te doen.

• Wordt uw zonnepaneleninstallatie vermeld op uw energiefactuur? 
Dan zijn uw panelen sowieso aangemeld en hoeft u niets te doen.

• Geen certificaten of vermelding op de factuur? Ga dan naar de 
website van je netbeheerder. U kan de status van uw zonnepa-
nelen checken via eandis.be/zonnepanelenmelden of infrax.be/
zonnepanelenmelden.

• Als uw zonnepanelen nog niet bij uw netbeheerder aangemeld 
zijn, doe dit dan zeker voor 1 juni 2017.

Samenaankoop zonnepanelen
De provincie Antwerpen organiseerde in 2016 een samenaankoop 
zonnepanelen. Ook deze actie kreeg veel navolging in Hoogstraten. 
55 gezinnen deden mee aan de samenaankoop en voorzien zichzelf 
nu van zonne-energie via panelen op hun dak.

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

Meer dan 500 daken 
geïsoleerd 
via samenaankoop!
Vorig jaar organiseerde IOK in samenwer-
king met 28 Kempense gemeenten een sa-
menaankoop dakisolatie. Maar liefst 517 
Kempense gezinnen, waarvan 36 uit Hoog-
straten, isoleerden via deze actie hun dak. 
Op die manier zal jaarlijks meer dan 500 
ton CO2-uitstoot voorkomen worden en be-
spaart elk gezin gemiddeld 230 euro.

Samenaankoop 
condensatieketels
In 2017 organiseert IOK samen met 27 Kem-
pense gemeenten een samenaankoop voor 
condensatieketels. 480 gezinnen meldden 
zich tot nu toe al aan en de actie blijft nog 
een tijdje lopen. Voor de prijzen en voor-
waarden kan u terecht op www.iok.be/ver-
warming of bij het woonloket van de stad.
De resultaten van alle voorgaande samen-
aankopen leert dat in 7 jaar tijd al zo’n 5.000 
Kempense gezinnen effectief werken lieten 
uitvoeren via een samenaankoop van IOK.

Minder CO2 uitstoten? Het stadsbestuur helpt.
Het burgemeestersconvenant is een vrijwillig engagement tussen steden en Europa om te werken aan een lokaal klimaatbeleid. Inspire-
rende klimaatacties worden regelmatig in de kijker gezet. U kan ze herkennen aan dit logo.



  

Winnaar fotowedstrijd
Cindy Martens, Heerle 30a uit Minderhout heeft 
gezien dat bovenstaande foto getrokken is in Klein-
Eyssel, tussen nr 4 en 6

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 9 juni 2017 naar de com-
municatiedienst van Hoogstraten: communicatie@
hoogstraten.be. U mag maximum één e-mail per ge-
zin insturen. Uit de juiste antwoorden trekt een on-
schuldige hand één winnaar. 

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO
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Stadsbestuur Hoogstraten helpt 
bedrijven energie te besparen
Tien bedrijven in Hoogstraten zullen dit jaar gratis ener-
gieadvies krijgen. Het stadsbestuur wil met deze onder-
steuning bedrijven begeleiden naar een lagere energie-
factuur.

Het aanbod is vooral gericht naar bedrijven met een ver-
bruikvan meer dan 100.000 kWh elektriciteit. Om u een 
idee te geven: dit is vergelijkbaar met het verbruik van 
bijna 30 gezinnen. 

Om het besparingspotentieel bij deze bedrijven in kaart 
te brengen, wordt een energiescan uitgevoerd. Een ex-
terne energiedeskundige neemt het verbruik van het 
bedrijf onder de loep, detecteert de grootste energie-
verbruikers en geeft advies op maat om te besparen op 
energiekosten. Zowel door het nemen van kleine maatre-
gelen en quickwins als door grote investeringen.

De bedrijven die dit jaar gratis energieadvies ontvangen 
zijn Decoprint, Fresh Mushroom Europe, Fresh Warehou-
sing van de transportzone, Malvé in Meer, Eetcafé Den 
Bottel, Houtzagerij Van Erck uit Wortel en Michielsen 
Metaalconstructie, Eribel en Cleanlease van industrieter-
rein De Kluis.

Het gratis aanbod naar de bedrijven toe is één van de 
acties die het stadsbestuur dit jaar opzet in het kader 
van het Burgemeestersconvenant. In april werd al een 
campagne gestart specifiek voor energiebesparing in de 
land- en tuinbouwsector in Hoogstraten.

Meer info : www.hoogstraten.be/energiescanbedrijf of 
judith.schrijvers@hoogstraten.be
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Karin Donckers Ward Revyn1. De bewoners van de Minderhoutsestraat vierden op 30 april een buurtfeest om hun nieuwe straat in te huldigen. Ze 
waren daarmee een beetje vroeg, want door het koude weer kon de toplaag asfalt pas eind mei worden aangelegd. Maar 
dat kon de pret niet drukken. - 2. Het was weer op de koppen lopen tijdens ‘Welkom in Hoogstraten’, de opening van het 
toeristisch seizoen (23 april). Geheel in lijn met het Grenzeloos-jaarthema werd op het Begijnhof een mondiale markt 
georganiseerd. - 3. Tijdens Erfgoeddag (23 april) presenteerde het Stedelijk Museum de waardevolle collectie van 800 
glasnegatieven aan de vele geïnteresseerden. - 4. Naar jaarlijkse traditie ontving het stadsbestuur op 14 mei de nieuwe 
inwoners voor een rondleiding op het stadhuis en het OCMW.

1

2

3

4
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5. Op 10 mei werkten 100 sportievelingen zich in het zweet op de sportieve ontmoetingsnamiddag 55+, een organisatie van de 
sportdienst in samenwerking met het lokaal dienstencentrum en de ouderenraad.  - 6. Op 29 april en 6 mei gooiden tientallen 
Hoogstraatse kunstenaars hun deuren open in het kader van de Week van de Amateurkunsten. - 7. De nieuwe film van Adil el 
Arbi en Bilall Fallah ging op 13 mei in première in de hallen van Coöperatie Hoogstraten. De kortfilm Has#tag werd opgenomen 
in Hoogstraten met veel Hoogstraatse acteurs. - 8. Tussen 14 en 21 mei werd een ganse week feest gevierd ter gelegenheid van 
5 jaar Stede Akkers

5

6

7

8
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Welke maatregelen/investeringen?
Wilt u genieten  van de totaalrenovatiebo-
nus, moet u minstens drie van onderstaan-
de energiebesparende maatregelen uitvoe-
ren:
- Isolatie van het dak of de zoldervloer (mi-

nimumoppervlakte 30 m²)
- Buitenmuurisolatie, binnenmuurisolatie 

of spouwmuurisolatie (minimumopper-
vlakte van 30 m²)

– Vloerisolatie  (minimumoppervlakte van 
30 m²)

- Vervanging van glas door hoogrende-
mentsglas (minimumoppervlakte  5 m²)

- Warmtepomp
- Zonneboiler
- Ventilatiesysteem (geen individuele pre-

mie enkel als investering onder BENO-
pass)

De procedure
Zodra de netbeheerder vaststelt dat er voor 
een bepaalde woning/appartement drie  in-
vesteringen werden uitgevoerd die in aan-
merking komen, zal de netbeheerder de in-
vesteerder contacteren met de melding dat 
er voor de betrokken woning/appartement 
een totaalrenovatiebonus wordt uitbetaald.

BENOveert u mee? 
Wilt u grondig energiezuinig renoveren en weet u  niet waar aan te beginnen? IOK en Kamp 
C willen de komende drie jaar 100 Kempense gezinnen helpen die hun woning ingrijpend 
willen renoveren. BENOveren staat voor ‘beter renoveren’: renoveren met hogere ambities 
op vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische 
volgorde. Kom naar de infoavond op woensdag 31 mei in de zaal de Welgezinde op het 
administratief centrum. 

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

De BENO-pass 
voor bestaande woningen
De meerderheid van onze woningen heeft nood aan een grondige renovatie, vooral een energetische renovatie. 
Gewoon renoveren? Wie verstandig is, ‘BENOveert’! Dit nieuwe werkwoord staat voor ‘beter renoveren’. Een lagere 
CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een hogere waarde voor je woning …

Sinds 1 januari 2017 biedt de netbeheerder Eandis  dan ook  een extra premie aan de BENO-pass. Dit is een totaal-
renovatiebonus bovenop de energiebesparende premies van Eandis. Als u binnen de vijf jaar meerdere werken uit-
voert in een bestaande woning aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006 heeft u recht op deze bonus. 

Hoogte van de bonus?
De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de derde investering
 en berekend volgens onderstaande tabel.

Na tijdige uitvoering van     Forfaitarie bonus/woning     Forfaitaire bonus appartement

- Vanaf drie  investeringen 1250 euro 625 euro
- Vanaf vier investeringen Bijkomend 500 euro Bijkomend 250 euro
- Vanaf 5 investeringen
   en na opmaak EPC Bijkomend 1000 euro Bijkomend 500 euro
- Vanaf 6 investeringen Bijkomend 1000 euro Bijkomend 500 euro 
- Vanaf 7 investeringen Bijkomend 1000 euro Bijkomend 500 euro
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Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten

Werkten mee 
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V.U. :         T. Rombouts, R. Van Aperen

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

Zitdagen
-  Huisbezoekenteam - medewerker oude-

ren: 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 ouderenhoog-
straten@gmail.com

-  FOD Sociale Zekerheid
 2de woensdag 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

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 een (m/v):

Administratief 
medewerker - onthaal

(niveau C1-C2-C3)

Functie
De administratief medewerker – onthaal staat in voor het verzorgen 
van een kwalitatief hoogstaand onthaal van klanten en bezoekers aan 
het stadsbestuur en/of OCMW.
De medewerker zorgt mee voor het uitbouwen van een klantvriende-
lijk en klantgericht onthaal.
De administratief medewerker – onthaal staat in voor een performan-
te administratieve ondersteuning van de verschillende diensten/me-
dewerkers binnen het stadsbestuur en/of OCMW.

Profiel
- Je hebt een diploma secundair onderwijs.
- Je hebt een rijbewijs B.
- Je bent klantvriendelijk en klantgericht.
- Je kent de office-pakketten: Word, Excel, Outlook en agendabe-

heer.

Aanbod
Je wordt aangeworven in contractueel dienstverband van onbepaalde 
duur met voltijdse prestaties. Tevens leggen we een wervingsreserve 
aan voor een periode van drie jaren.
Je aanvangswedde bedraagt 1.975 euro bruto per maand. 

Kandidaatstelling
Stel je kandidaat voor deze boeiende functie door vóór 7 juni 2017 een 
motivatiebrief met curriculum vitae en een kopie van je diploma en 
rijbewijs te versturen naar: College van burgemeester en schepenen, 
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten

Meer informatie over de selectieprocedure, de functie of aanwer-
vingsvoorwaarden 

vind je op www.hoogstraten.be.

 

Hoogstraten
stadsbestuur



15 jaar
VAT van ‘t STAD
zaterdag 1 juli om 15u00

park Den Dijk

Foodtrucks, kinderanimatie, sfeerorkesten,
zomerspelen, leute en plezier!

www.hoogstraten.be/vat Hoogstraten
stadsbestuur


