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Voorwoord...
Beste lezer,

Het is een beetje een vreemde zomer geweest.
We hebben een aantal mooie zomerdagen gehad,
mooie zomerse evenementen en een écht vakantiegevoel, maar er waren ook opvallend veel
stormachtige dagen met forse regenval. Gelukkig
werden we in Hoogstraten niet geconfronteerd
met de ondergelopen straten, waar sommige andere gemeenten wel door werden getroffen. Onze
land- en tuinbouwers hebben door het extreme
weer wél veel schade ondervonden. De gemeentediensten van Hoogstraten zijn flink in de weer
om hen te begeleiden bij het opmaken van de
schadedossiers. Hoogstraten heeft bij de Vlaamse Overheid al het nodige gedaan om een tegemoetkoming van het Rampenfonds aan te vragen.

De veiligheid van onze kinderen en de algemene verkeersveiligheid van alle weggebruikers is
voor ons meer dan een goed voornemen. De stad
Hoogstraten ondertekende op 27 juni het SAVE
Charter. SAVE staat voor ‘Samen Actief voor Veilig Verkeer’. Het charter omvat 7 engagementen
die de verkeersveiligheid voor de kinderen moet
bevorderen door alle weggebruikers aan te zetten tot een voorzichtigere verkeershouding. De
ondertekening van dit charter betekent dat Hoogstraten de weg inslaat van een gecoördineerd verkeersbeleid. Samen met de Vereniging Ouders van
Verongelukte Kinderen (OVK) werkten we een actieplan uit. De vorderingen van deze acties worden
jaarlijks geëvalueerd en opgevolgd, allemaal met
het doel dat er geen verkeersslachtoffers vallen.

September betekent voor velen een nieuwe start.
Werkenden, studenten of scholieren; we schudden de zomerloomheid van ons af en gaan er
weer tegenaan. Dat betekent ook dat de verkeersdrukte volop op gang komt. In de dorpskernen
kan het aan de scholen zeer druk zijn. Er gaat
immers weer een nieuwe lichting scholieren de
weg op, te voet of met de fiets. Ze zijn speels en
niet allemaal even vertrouwd met de verkeerssituatie. Daarom vraag ik aan iedereen die zich
in het verkeer begeeft om goed op te passen en
alert en te zijn. Wees voorzichtig, respecteer de
snelheidslimieten en wees hoffelijk voor scholieren die wensen over te steken. De lokale politie
houdt een oogje in het zeil en zal de verkeersstromen tijdens de spitsuren in goede banen leiden.

Ik wens iedereen aan het begin van dit schooljaar een fijne maand september toe. In dit Info’zine staan weer talrijke activiteiten en
evenementen die u de komende weken kan bezoeken of waar u uw voordeel mee kan doen.

Tinne Rombouts - Burgemeester

100% gerecycleerd papier

Op 27 juni ondertekende Hoogstraten
het SAVE Charter voor veilig verkeer.

Veel leesplezier!

Veilig van thuis naar school
Hoogstraten is befaamd om de kwaliteit van haar scholen. Het rijke onderwijsaanbod zorgt er voor dat honderden – ja duizenden – kinderen zich elke
ochtend en avond in het verkeer begeven, op weg naar hun school. Soms te
voet, (te) vaak bij papa of mama in de auto, dikwijls met de fiets.
Op donderdag 1 september openen de
scholen weer hun deuren. Vanaf dan wordt
het verkeer in de omgeving van de scholen
drukker. Elk jaar besteden we in ons Infozine ruime aandacht aan de verkeersveiligheid in deze periode. Omdat het moet! Elk
verkeersslachtoffer is er één te veel en voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom
een warme oproep om de verkeersregels te
respecteren en om de veiligheid van onszelf
en onze kinderen te garanderen.

Veilig op weg met de fiets of te voet
Heel wat kleuters en kinderen uit de basisscholen wonen binnen wandel- of fietsafstand van de school. Stuur uw kinderen dan
ook per voorkeur met de fiets of te voet naar
school. Dit is gezonder. Het zorgt vaak ook
voor een veiligere schoolomgeving doordat
het autoverkeer rond de school drastisch
vermindert. En dat is net wat we allemaal
willen.
Hier enkele tips om verstandig te fietsen of
te wandelen:
- Laat uw kind ervaring opdoen als voetganger of fietser. Ga te voet of met de fiets
wanneer u kleine boodschappen doet en
neem je kind mee.
- Leg het traject naar school vooraf een paar

-

-

-

keer af. Zo krijgt uw kind ook zelfvertrouwen.
Geef uw kind vooraf tips en aanwijzingen.
Vertel waar de gevaarlijke kruispunten liggen en toon waar de zebrapaden zich bevinden.
Kies altijd voor de veiligste weg. Dat is niet
noodzakelijk de kortste weg.
Geef als ouder het goede voorbeeld: steek
over op zebrapaden, wacht tot het groen
licht brandt, gebruik uw gsm niet tijdens
het fietsen. Kortom, houdt u aan de regels.
Draag reflecterende kledij in het donker,
zodat u zichtbaar bent voor automobilisten vanop 150 meter. Donkere kledij wordt
pas waargenomen vanop 20 meter. Voetgangers en fietsers hebben er dus alle
baat bij om in donkere periodes hun kledij
aan te passen.

Veilig op weg met de auto
Om onze kinderen veilig de schoolpoorten
te laten bereiken, vragen we aan alle chauffeurs om volgende tips in acht te houden:
- Wees extra voorzichtig aan zebrapaden en
in de buurt van de schoolpoorten.
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- Respecteer ten allen tijde de snelheidslimieten. En zeker de zone 30 in de schoolomgeving.
- Draag uw gordel. Zowel vooraan als achteraan: iedereen in de auto klikvast!
- Parkeer enkel waar toegelaten. Parkeren
op en binnen 5 meter van een zebrapad is
verboden, alsook op het voetpad en het
verkeersplateau. Breng voetgangers dus
niet onnodig in gevaar. Een eindje verder
wandelen weegt niet op tegen het mogelijk
kwetsen van een schoolkind.
- Let op Victor Veilig. Ziet u zo’n ‘verkeersmaatje’ in de verte oplichten, dan bent u in
de buurt van een zebrapad aan een school.
Wees alert!
- Hou er rekening mee dat u in uw auto iemand met donkere kleren pas ziet op 20
meter, maar dat uw stopafstand bij 50 km/u
al gauw 26 meter bedraagt. Bij 30 km/u is
We kunnen er niet meer omheen: meer en meer kinderen
de stopafstand slechts 12 meter.
kampen met overgewicht, diabetes en andere gezondVoetgangers zijn niet verplicht enige vorm
heidsproblemen die rechtstreeks of onrechtstreeks te
van verlichting of reflector te gebruiken bij
maken hebben met ongezonde voedingsgewoonten. De
schemering of in het donker, tenzij ze in
Hoogstraatse basisscholen bekommeren zich daarover en
groep wandelen.
hebben besloten tot een positieve preventieve actie. Vanaf
- De boetes zijn niet min! Rijden zonder gor1 september wordt water de vaste waarde op elke basisdel kost u 110 euro. Vervoert u uw kinderen
school. De scholen die kraantjeswater aanbieden, doen dit
kleiner dan 135 cm zonder kinderstoel of
uiteraard gratis. Tegen betaling (0,35 euro) kunt u melk of
verhoogkusssen, dan bedraagt de boete
(op sommige scholen) een flesje (bruis)water voor uw kind
165 euro. 					verkrijgen. Waar mogelijk zal in bepaalde periodes ook
verse soep aangeboden worden.

Veiligheid
is ook een
kwestie van

gezondheid

Fiets altijd in orde
Zorg ervoor dat de fiets van uw kind in goede staat is: de ketting
gesmeerd, de banden niet afgesleten, het zadel goed afgestemd
op zijn/haar lengte en vooral: de remmen in orde !
Een fiets dient uitgerust te zijn met een witte reflector vooraan, een
rode achteraan, oranje pedaalreflectoren en twee oranje reflectoren tussen de spaken van elk wiel of een witte reflecterende strook
op de banden.
Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en
overdag als de zichtbaarheid minder dan 200 meter is, bepaalt
het verkeersreglement dat vooraan en achteraan een licht moet
worden opgezet. Het licht vooraan moet geel of wit zijn en het achterlicht rood. Deze lichten mogen zowel vast schijnend als knipperend zijn. Het rode licht achteraan moet zichtbaar zijn op een
afstand van 100 meter. Deze lichten moeten niet vasthangen op
de fiets, maar mogen ook bevestigd worden aan kledij, rugzak of
dergelijke.

berichten

Verkoop
van 4 bouwpercelen
in Sebastiaanshof (Meer)
Van 5 t/m 16 september kan u zich kandidaat stellen voor één van de
vier sociale bouwgronden (lot 13, 14, 15 en 17) in Sebastiaanshof, de
nieuwe verkaveling op de oude brouwerijsite in Meer. De loten worden
verkocht door de verkavelaar i.s.m. het stadsbestuur.
Bij inschrijving dient u volgende documenten voor te leggen:
- Kopie van identiteitskaart(en)
- Verklaring van de ontvanger van registratie waaruit blijkt dat u geen
eigenaar bent van een ander 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. 02
57 817 10).
- Indien u op DIT moment NIET staat ingeschreven als inwoner in
Hoogstraten, moet u voorleggen:
* attest ‘bewijs van woonst met historiek adressen’
* attest ‘samenstelling van het gezin’ (wanneer u en/of uw partner
kinderen heeft)
Beide documenten kan u bekomen op het gemeentebestuur van uw
woonplaats
Na afgifte van deze documenten kan u het inschrijvingsformulier invullen in het Hoogstraatse stadhuis op de dienst Openbare Werken
(loket 7). U ontvangt dan 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 verstrekt omtrent de verkoopmodaliteiten.
De toewijzing zal plaatsvinden op dinsdag 4 oktober om 19.30 uur in
zaal de Welgezinde van het stadhuis te Hoogstraten. Indien u niet aanwezig kunt zijn op deze loting, kunt u ook iemand een volmacht geven
die in uw plaats aanwezig is op deze avond.
Meer info
dienst openbare werken | 03 340 19 21 | www.hoogstraten.be

Praatpunt
terug van start
Op woensdag 7 september start
Praatpunt met een nieuw werkjaar. Dit is een plaats waar anderstaligen Nederlands kunnen
oefenen op een ongedwongen
manier. Praatpunt is geen les
maar een aanvulling op de cursussen Nederlands. Nederlandstalige
vrijwilligers en anderstaligen zitten samen en praten over vanalles: de actualiteit, werk, hobby’s,
gezin,… Het is een plek waar duidelijk en eenvoudig Nederlands
wordt gesproken. Iedereen die de
Nederlandse taal wil oefenen is
welkom. Deelname is gratis, vooraf inschrijven is niet nodig.
Praatpunt is open elke woensdagavond van 19u tot 21u, behalve tijdens de schoolvakanties.
Plaats van het gebeuren is de de
refter van de gemeentelijke basisschool, Gravin Elisabethlaan 21 te
Hoogstraten.
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Wordt suppoost!

van Gemeenschapscentrum Hoogstraten
Heeft u zin om uw handen uit de mouwen te steken en samen met
ons te werken aan het boeiende traject van het Gemeenschapscentrum? Lijkt het u leuk om gratis te komen genieten van prachtige
podiumvoorstellingen, fijne concerten of verrassende films? Bent u
bereid om u gedurende het theaterseizoen 2016-2017 in te zetten
aan de balie, achter de toog of in de zaal? Dan is een rol als suppoost misschien wel weggelegd voor u!
Als suppoost of zaaltoezichter bent u het uithangbord van het Gemeenschapscentrum. U bent het eerste aanspreekpunt voor de bezoeker en zorgt ervoor dat de voorstellingen in goede banen geleid
worden. Hiertoe kunt u ingezet worden voor een heel gamma aan
taken: klaarzetten van de zaal, bediening aan de bar, ticketverkoop
en -controle, toezicht houden,…

40 jaar
Landelijke
Kinderopvang
Landelijke Kinderopvang bestaat dit jaar
40 jaar. In die 40 jaar is Landelijke Kinderopvang uitgegroeid tot een gewaardeerde
dienst voor kinderopvang voor kinderen
van 0 tot 12 jaar. Onthaalouders thuis en
kinderbegeleiders in kinderdagverblijven
en in de buitenschoolse opvang zorgen
voor de opvang van meer dan 50.000 kinderen.
In dit feestjaar willen we uiteraard onze
medewerkers nog eens in de bloemetjes
zetten op de Dag van de Onthaalouder/
Kinderbegeleider. Op woensdag 12 oktober
2016 verdienen onze onthaalouders en kinderbegeleiders een extra dikke dankjewel
voor hun dagelijkse inzet en energie!
Heeft u zelf interesse om onthaalouder of
kinderbegeleider te worden, neem dan zeker contact op met de infolijn op 070 24 60
41 of via het e-mailadres noorderkempen@
landelijkekinderopvang.be.
Vacatures binnen Landelijke Kinderopvang
vindt u via www.ons.be.

Uw inzet belonen we uiteraard ook. Zo krijgt u de kans om de voorstellingen gratis bij te wonen en voorzien we een vrijwilligersvergoeding voor het geleverde werk. Bovendien kunt u zo de werking
van het Gemeenschapscentrum van dichtbij meemaken en meetimmeren aan de toekomstige weg!
Meer informatie over deze suppoostenvacature vindt u op de website www.hoogstraten.be.
Heeft u interesse? Aarzel niet en stuur een mail naar
gemeenschapscentrum@hoogstraten.be met een korte motivatie
en uw contactgegevens. Op 22 september vindt er een eerste opstartvergadering plaats. Later intekenen kan uiteraard ook.
Graag tot binnenkort in het Gemeenschapscentrum!

berichten
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Cursus Eerste Hulp
Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan iedereen overkomen.
Eerste Hulp maakt het verschil, soms zelfs tussen leven en dood.
Het komt overal van pas: thuis, op straat, op school, op uw werk,
op de sportclub,... Wilt u anderen graag helpen als het erop aankomt? Wees gerust, het is eenvoudiger aan te leren dan u misschien zou denken. Met enkele basishandelingen kan u al veel doen.
Heeft u interesse, schrijf u dan in voor de cursus Eerste Hulp en Helper.
Deze cursus met theorie en veel praktijkoefeningen start in het najaar op
maandagavond van 19.00 tot 22.15 uur. De lessen gaan door in het Rode
Kruislokaal, Slommerhof 18, Hoogstraten, op 26 september, 3, 10, 17, 24,
31 oktober en 7 en 14 november. Op 21 november nemen we het examen
af, dus voor het eind van het jaar kan u al in het bezit zijn van het diploma.
Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven kan via:
- Het contactformulier Rode Kruis Hoogstraten: http://www.rodekruis.be/
afdeling/hoogstraten/contact/
- Of door een e-mail te sturen naar: vorming@hoogstraten.rodekruis.be.
Graag tot ziens bij de cursus of al eerder, bijvoorbeeld als u bloed komt
geven.

Maand
van de sportclub:
vind uw
sportclub!
Van 1 tot 30 september is het de ‘Maand van de
sportclub’. Ook in Hoogstraten zullen verschillende sportclubs activiteiten organiseren. U
vindt het gedetailleerde programma op
www.hoogstraten.be. Kies er één of enkele activiteiten uit om eens te proberen en wie weet
vindt u de sportclub van uw dromen.
Doe mee aan de actie ‘Sport@school’ en
kom op woensdag 14 september in sportkledij naar school. Scholen die een foto insturen via de website van de maand van de
sportclub, kunnen een mooie prijs winnen.
Meer info:
Sportdienst stad Hoogstraten | 03 340 19 51 |
sport@hoogstraten.be

Vormingsaanbod
Opvoedingswinkels
najaar 2016

De brochure van de Opvoedingswinkels van Hoogstraten en de
omliggende regio met het vormingsaanbod voor dit najaar is
klaar. In Hoogstraten plannen we onder meer een vormingssessie over gamen en een infoavond over opvoeden zonder straffen en belonen. Van baby tot adolescent, het aanbod richt zich
naar alle ouders en opvoeders van kleine tot grote kinderen.
De brochure wordt binnenkort verdeeld via de basisscholen. U
kan ze ook afhalen in het administratief centrum, de bib of bij
de Opvoedingswinkel.
Meer info:
De Opvoedingswinkel
Gelmelstraat 81, 2320 Hoogstraten
03 633 98 95 | opvoedingswinkelhoogstraten@olo.be
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Hoogstraten
in groenten & bloemen
Van 17 tot en met 19 september wordt het centrum van Hoogstraten omgetoverd tot een indrukwekkende openluchttentoonstelling. Een dertigtal verrassende en driedimensionale creaties in bloemen, groenten en fruit schitteren
op de Vrijheid.
Het hele weekend lang is het feest in Hoogstraten. De Hoogstraatse winkeliers zetten hun deuren open op zaterdag en zondag. Er is een fotowedstrijd,
heel wat muzikale animatie en ’s avonds worden er verschillende creaties
feeëriek verlicht. Op zondag staat er een kinderdorp op het Begijnhof.
Kinderdorp
Op het Begijnhof zijn kinderen baas. Speciaal voor hen wordt een kinderdorp opgezet. Op het programma staan verschillende
workshops waarin de kinderen al hun energie en enthousiasme kwijt kunnen. De kinderen bepalen zelf waaraan ze deelnemen.
Alle activiteiten worden begeleid door ervaren monitoren. Ze helpen de kinderen bij de
workshops en houden een oogje in het zeil.
U bent welkom op zondag 18 september tussen 10 en 17 uur op het binnenplein. De toegang is gratis.

Rondleidingen kapel Klein Seminarie
De eeuwfeestkapel van het Klein Seminarie
is een ruimte met veel potentieel. Om die
meer in de kijker te zetten, organiseert de
school er tal van culturele activiteiten. Op
zondag 18 september kunt u samen met een
gids een kijkje nemen in deze prachtige kapel. Rondleidingen starten om 11, 13.30 en
15.30 uur en duren een uur.
Afspraak aan de toegangspoort van het
Klein Seminarie (max van 25 personen per
rondleiding).

		Fotowedstrijd
VVV Hoogstraten zoekt opnieuw de
ultieme promotiefoto voor het evenement. Iedereen met enige interesse
voor fotografie mag zijn of haar kans
wagen. Deelnemers leveren minimum
3 en maximum 6 foto’s van Hoogstraten in groenten & bloemen 2016 aan
bij Toerisme Hoogstraten. Iedereen kan
aan de wedstrijd deelnemen, zowel
amateurfotografen als professionals.
Deelnemen is gratis en er zijn mooie
prijzen te winnen. Een professionele
jury beoordeelt de resultaten.
Meer informatie en het gedetailleerde
wedstrijdreglement kunt u verkrijgen
via Toerisme Hoogstraten of op de website www.groentenenbloemen.be.

groenten & bloemen

Samentuin Bonenakkers

Sint-Katharinakerk

Onder begeleiding van Velt, de Vereniging
voor Ecologisch Leven en Tuinieren, wordt er
in de samentuin in de Mouterij samen getuinierd. In deze tuin is iedereen welkom. Geen
ervaring met tuinieren? Geen probleem! Als
u zelf geen eigen tuintje wilt, kunt u andere
tuiniers helpen of het bijenhotel en de bloemenweide onderhouden. De samentuin is
tijdens Hoogstraten in groenten & bloemen
2016 opengesteld voor het publiek.

Tijdens het Jaar van de Barmhartigheid is
de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten één
van de zeven jubelkerken in het bisdom Antwerpen. Loop de kerk tijdens dit weekend
zeker binnen. Een medewerker helpt u om
de kunstwerken te verkennen. Op zondag 18
september is er om 10 uur een dankviering.
Speciaal voor deze editie van Hoogstraten
in groenten & bloemen maakten de ontwerpers ook een creatie rond het thema barmhartigheid.

>>> Samentuin Bonenakkers | via Karel Boomstraat, eerste straat rechts Mouterij. Volg de
wegwijzers.

			IN MEMORIAM STIJN SIMAEYS
Jammer genoeg kende deze 18de editie een zeer ongelukkige start. Stijn Simaeys,
één van de florale designers van Hoogstraten in groenten & bloemen, overleed op 23
juli plotseling in China, terwijl hij aan één van zijn internationale exposities werkte.
Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel moed en sterkte toe. We zullen Stijn
blijven herinneren als een bijzonder creatief talent en zijn heel trots dat hij deel uitmaakte van het team van Hoogstraten in groenten & bloemen.
Door het overlijden van Stijn wachtte er Tom De Houwer en Tania Huyghe, de andere
ontwerpers, een zware taak. Niet alleen verloren zij een collega, maar Stijn was in de
eerste plaats een goede vriend. Voor de ontwerpers, de vrijwilligers en voor de gehele
organisatie is Hoogstraten in groenten & bloemen 2016 een hommage aan Stijn. Een
deel van zijn creaties zal hoe dan ook uitgewerkt worden.
Stijn, bedankt voor alle mooie momenten.
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Zondag autovrij!

Omleidingen
Hoogstraten in
groenten & bloemen
Op donderdag 15 september start de opbouw van Hoogstraten in groenten & bloemen. Om praktische redenen en om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen,
wordt de Vrijheid verkeersvrij gemaakt vanaf
21 uur ‘s avonds tot vrijdagmorgen 6 uur. Dit
houdt in dat alle verkeer wordt omgeleid.
Ook de bussen van De Lijn zullen deze omleiding moeten volgen. Enkel voor de bewoners van de Vrijheid wordt een uitzondering
gemaakt. Zij kunnen gedurende deze periode uiteraard wel tot aan hun woonst geraken.

In het kader van de Europese Week van de Mobiliteit wordt op
zondag 18 september het centrum van Hoogstraten verkeersvrij
gemaakt van 9 tot 19 uur. Net zoals in Parijs, Madrid, Milaan, Helsinki, Kopenhagen en Brussel laat Hoogstraten u kennismaken
met de voordelen van milieuvriendelijke mobiliteit.
Deze zee van ruimte maakt van de Vrijheid een uitgestrekte wandelboulevard met heel wat animatie. Traditiegetrouw zorgt de
Strawberry City Jazzband voor een streepje muziek, maar ook de
Gelmelzwaaiers, de Sint-Catharinafanfare en de Marckgalmers
zijn aanwezig. En laat u gerust ongegeneerd meeslepen door het
traditionele Afrikaanse ritme van de djembé… Sfeer verzekerd!

Gratis bewaakte fietsparking
Het stadsbestuur promoot graag het gebruik van de fiets. Als u
met de fiets komt, rijdt u het evenement gewoon binnen. En dat
mag u letterlijk nemen: midden in het centrum, op het grasveld
in de Gravin Elisabethlaan, kunt u uw fiets stallen in de bewaakte
fietsparking tussen 12 en 17 uur. Doe uiteraard uw fiets op slot,
het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen, beschadigingen of ongevallen.
Let wel: de fietsparking is er enkel op zondag 18 september. De
plaatsen zijn beperkt: vol = vol.

Op zondag 18 september worden de Vrijheid, Heilig Bloedlaan en een deel van de
Gelmelstraat verkeersvrij gemaakt. Concreet
betekent dit dat de Vrijheid wordt afgesloten
op zondag 18 september van 9 tot 19 uur,
vanaf de Moerstraat tot aan de Loenhoutseweg. Ook parkeren is niet toegelaten! Alle
zijstraten blijven, via de omleiding, vrij toegankelijk voor het verkeer. De Gelmelstraat
wordt afgesloten tot aan de Peperstraat.
Denk hieraan, want overtreders worden op
politiebevel weggetakeld. Verzet dus tijdig
uw wagen naar de zijstraten. Vanaf 19 uur ‘s
avonds wordt de afsluiting weggenomen.
Voor beide dagen wordt het verkeer op de
volgende manier omgeleid:
- Het verkeer vanuit Rijkevorsel richting
Minderhout (en omgekeerd) wordt omgeleid via de Loenhoutseweg, Katelijnestraat
en Moerstraat. De zijstraten ten westen
van de Vrijheid blijven via deze omleiding
bereikbaar. De straten ten oosten van de
Vrijheid bereikt u via Achtel.
- Het verkeer vanuit Wortel richting Minderhout wordt omgeleid via de Gustaaf Segersstraat, Leemstraat en Molenstraat.
- Het verkeer vanuit Minderhout richting
Wortel wordt omgeleid via de Molenstraat,
Leemstraat, Koolhof, ‘s Boschstraat, Bosuil, Beukendreef en de Grote Plaats.
U kunt de meest recente verkeersplannen
raadplegen op www.hoogstraten.be onder
de rubriek verkeershinder.

toerisme
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Nieuwe lichting toeristische gidsen
voor het Land van Mark & Merkske

Nieuw

in het assortiment
van Toerisme Hoogstraten

Tijdens het schooljaar 2015-2016 organiseerde CVO Taxandria in samenwerking met het Land van Mark & Merkske de opleiding ‘Toeristische
Gids in Land van Mark & Merkske’. De toeristische sector in de Antwerpse Kempen is immers voortdurend op zoek naar opgeleide gidsen die
zich vrijwillig of professioneel willen inzetten in verschillende culturele
of toeristische organisaties.
Het is een uitdagende opleiding van 440 lestijden (verdeeld over drie
lesmomenten per week), gekoppeld aan een reeks opdrachten en een
uitgebreid eindwerk. De cursisten kregen extra steun van een groot
aantal vrije studenten (gidsen, VVV-leden en personeel toeristische
diensten) die aan de lessen van het Land van Mark & Merkske mochten
deelnemen als extra bijscholing. De afgestudeerde gidsen krijgen naast
hun certificaat van gids ook toegang tot de vormings- en nascholingsinitiatieven van Toerisme Vlaanderen.

Toerisme Hoogstraten heeft er weer
enkele nieuwe producten bij in haar
assortiment. Zoals u van Hoogstraten gewend bent, gaat het ook nu
om topkwaliteit en vakmanschap.
Aardbeien in een glazen potje
In de zomer van 2016 lanceerde Coöperatie Hoogstraten in primeur een
kwaliteitsconfituur met Hoogstraatse aardbeien.
De confituur is voor 100% gemaakt
van Hoogstraatse aardbeien. Bovendien is het recept gebaseerd op
een formule met 60% fruit wat zorgt
voor een voortreffelijke smaak. Een
gewone confituur bevat doorgaans
maar 50% fruit. De confituur (370 g)
is te koop bij Toerisme Hoogstraten
en bij Delhaize en kost 2,65 euro.
Keukenschorten & ovenwanten
Made in Hoogstraten! Exclusief voor
Toerisme Hoogstraten maaktFélice
uit Minderhout keukenschorten en
ovenwanten in vrolijke kleuren en
met speelse motieven. Ook mannen, die na het eten de afwas doen,
zingen opmerkelijk luider met deze
accessoires. Ongetwijfeld een leuk
cadeau. De keukenschort en ovenwanten kosten 11 euro.

(v.l.n.r.:) Kris Govers (schepen voor Toerisme Merksplas), Roger Van Aperen
(schepen voor Toerisme Hoogstraten), An Willems, Els Hofkens, Christel Mathysen, Frans Van Rooy, Gert Hurkmans (Directeur Taxandria CVO Turnhout). Ineke
Brouwers staat niet mee op de foto, maar behaalde ook het diploma.

KOOP KAARTEN IN VOORVERKOOP
Toerisme Hoogstraten verkoopt jaarlijks voorverkoopkaarten voor verschillende evenementen. Op deze manier bent u niet alleen zeker van een
toegangsticket, vaak scheelt deze voorverkoopprijs ook enkele euro’s in
uw portemonnee.
Momenteel zijn er toegangskaarten voor:
- Bloemencorso Zundert op zondag 4 september
- Bloemencorso Loenhout op zondag 11 september
- Festival Van Vlaanderen op zondag 25 september
- Griezelig Grensland in oktober-november
- Orgelconcerten van Mixtuur in Hoogstraten en Turnhout in het najaar
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gemeentesecretaris

Nieuwe gemeentesecretaris stelt zich voor
Op 8 augustus is Joke Verschueren begonnen als nieuwe gemeentesecretaris van de
Stad Hoogstraten. Joke is Master in de Cultuurwetenschappen en behaalde na deze
studie ook het diploma van Maatschappelijk Assistent. In 1999 ging ze aan de slag
bij Provincie Antwerpen, waar ze opklom tot
diensthoofd op de Stafdienst van het Departement Ontwikkeling en Educatie. Joke
vervangt Eduard Palmans die op 1 juli met
een passende viering werd uitgezwaaid op
het stadhuis.
Joke werd 42 jaar geleden geboren in Hoogstraten en woont er ook nog steeds in de ’s
Boschstraat. Ze is actief geweest in heel wat
Hoogstraatse verenigingen, onder andere in
de KSA. Een paar jaar geleden blies ze gebuurte Begijnhof mee nieuw leven in zodat
ze terug konden meedoen aan het kinderfeest ‘Begijntjes Laat Besluit’.
Na meer dan 15 jaar ervaring bij Provincie
Antwerpen vond Joke het tijd voor een nieuwe uitdaging. Dat ze die ook nog eens vlak
bij de deur vond, was een enorme meevaller.
Met de fiets naar het werk kunnen gaan is
iets waar Joke al een aantal jaar van droomde. Als gemeentesecretaris hoopt Joke om
mee te werken aan een dienstverlening op
maat van de klant, die mee evolueert met
de actuele context. Daarbij wil ze zoveel
mogelijk alle neuzen in de dezelfde richting
krijgen en iedereen aanspreken op hun competenties, zodat elke medewerker trots kan

zijn en met voldoening zijn of haar job kan
uitvoeren.
De gemeentesecretaris vervult de rol van
algemeen directeur van de gemeentelijke
organisatie en draagt de verantwoordelijkheid voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Je kan Joke dus beschouwen als de
regisseur van de gemeentelijke dienstverlening die ervoor zorgt dat de Hoogstraatse
burgers kunnen rekenen op een efficiënte
en kwalitatieve dienstverlening.

		Eduard Palmans
		neemt afscheid
Gemeentesecretaris Eduard Palmans
heeft op 1 juli afscheid genomen van zijn
collega’s op het stadhuis. ‘De Warre’ is 13
jaar gemeentesecretaris van Hoogstraten geweest. Hij trad in dienst in 2003.
Het stadsbestuur organiseerde voor hem
een mooie afscheidsviering. Burgemeester Tinne Rombouts dankte Warre voor
al die jaren van trouwe dienst en goede
samenwerking.

taxandria
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Wedstrijd
Ik word brandweerman
De hulpverleningszone Taxandria stelt een aantal vacatures open, zowel in het operationele kader als voor de
ondersteunende diensten.
Volgende betrekkingen zijn momenteel vacant:
1. 24 brandweerman vrijwilligers: de werving is erop
gericht om brandweermannen te werven voor de
posten Hoogstraten, Meerle en Turnhout. Zoals in
het statuut voorzien komen alle geslaagde kandidaten in een werfreserve van minimum 2 jaar.
2. 4 bijkomende beroepsbrandweermannen: in het
kader van de uitbouw van de zonale dispatching
is een uitbreiding van het beroepskader voorzien.
In eerste instantie wordt binnen het bestaande beroepskader gepeild naar kandidaten om invulling
te geven aan de functies op de zonale dispatching.
Afhankelijk van het resultaat van deze peiling kunnen de nieuwe brandweermannen worden ingezet
in de zonale dispatching maar ook als operationeel
medewerker voor de posten Hoogstraten en Turnhout Het statuut voorziet dat enkel kandidaten met
de graad brandweerman kunnen professionaliseren.
3. 3 bijkomende administratief medewerkers zou de
hulpverleningszone Taxandria willen voorzien, zowel binnen de directie operaties als risicobeheersing. In het kader van de invulling van deze functies
wordt aan de bestaande administratief medewerkers een mogelijkheid geboden van interne mobiliteit.
4. 1 bijkomende bestuurssecretaris/directeur bedrijfsvoering.

Winnaar fotowedstrijd
Tom van Beek uit Meer heeft gezien dat bovenstaande
foto getrokken is van de hoek van de Meerseweg en
de Beeksestraat.

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
Stuur uw antwoord voor 13/09/2016 naar het e-mailadres van de communicatiedienst van Hoogstraten:
communicatie@hoogstraten.be
U mag maximum één mail of brief per gezin insturen.
Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige hand
één winnaar. De winnaar van deze maand krijgt een
cadeaubon.

Meer informatie kan u vinden op de website van de
hulpverleningszone Taxandria www.hvztaxandria.be
onder ‘vacatures’.

NIEUWE

FOTO

Samenwerken

om meer inwoners aan werk te helpen
De gemeenten en Sociale Huizen (de vroegere OCMW’s) van het samenwerkingsverband ILV Noorderkempen Werkt (Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel) en VDAB gaan in de toekomst gezamenlijk werk maken van een inclusief beleid om meer inwoners aan een
job te helpen. Een nauwe en geïntegreerde samenwerking rond zes thema’s
moet ervoor zorgen dat meer inwoners uit kansengroepen hun plaats vinden
op de arbeidsmarkt.
De partners zullen samenwerken rond zes
thema’s: jeugdwerkloosheid, onderwijs, activering door het Sociaal Huis, sociale economie, jobobstakels en tenslotte de dienstverlening aan starters en ondernemers.
Het samenwerkingsakkoord zorgt voor een
duurzaam partnerschap tussen VDAB en de
lokale besturen.

gang tot de arbeidsmarkt aan beide zijden
van de grens de economie ten goede komt.
Grensarbeid zorgt er immers voor dat bedrijven hun vacatures sneller en beter kunnen
invullen, waardoor ze sneller en duurzamer
kunnen (door)groeien om alzo bijkomend
jobs te creëren.

In de Noorderkempen behoort bijna 70%
van de werkzoekenden tot minstens één
kansengroep die kwetsbaar is op de arbeidsmarkt. “VDAB is de regisseur van de
arbeidsmarkt, maar bepaalde aspecten
van de werkloosheid kunnen wij niet alleen
oplossen. Door met de lokale besturen de
krachten te bundelen, kunnen we gericht
zoeken naar oplossingen voor knelpunten
op de lokale arbeidsmarkt”, zegt Bjorn Cuyt,
provinciaal directeur van VDAB.

Burgemeester Tinne Rombouts stipt aan dat
het aantal zelfstandigen in de Noorderkempen boven het gemiddelde in Vlaanderen
ligt. “We mogen trots zijn op ons netwerk
van kleine tot middelgrote KMO’s , waarvan
de meesten stevig in hun schoenen staan.
De gemeenten zorgen in de eerste plaats
voor de nodige ruimte om te ondernemen
via de diensten lokale economie. De VDAB
helpt hen bij hun zoektocht naar (gekwalificeerde) werknemers. Een samenwerking
tussen gemeenten en VDAB om hun ondernemerschap te ondersteunen is een goede
zaak.”

Specifiek voor deze regio kunnen ook acties
rond grensarbeid worden meegenomen. Uit
onderzoek is immers gebleken dat de toe-

museum
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Een prachtlocatie met een boeiende geschiedenis
Een prachtlocatie met een boeiende geschiedenis! Mariaveld, voormalig Klooster Duitse Nonnen

Mariaveld,
voormalig Klooster
Duitse Nonnen

Het Klooster van de Duitse Nonnen in Minderhout heeft een boeiende maar enigszins
complexe geschiedenis. Het verhaal begint
in 1895 wanneer een zeker Bodewig, een
Duits missiepater, in Minderhout een landgoed koopt van de familie Rolin-Jacquemeyns.
Hij wilde graag paters en zusters opleiden
om in India onder de plaatselijke bevolking
te gaan wonen. Door problemen met de
Duitse kerkelijke overheid voelde hij zich
verplicht om met zijn gezelschap nieuwe
oorden op te zoeken. Zo kwamen zij begin
1896 aan in Minderhout.

Hoe het verder ging

Een nieuw verhaal…
Vanaf september 2015 is deze prachtige locatie de uitvalsbasis van Invitare: Centrum
voor Persoonlijke Groei en Ontwikkeling.
Dankzij deze invulling is behalve de authenticiteit van het gebouw en de tuin ook
de intentie van een klooster gedeeltelijk terug. Op Open Monumentendag zet Invitare
haar deuren open en stelt zich graag aan u
voor. Dit doen ze door middel van demo’s en
workshops. Het volledige programma voor
Open Monumentendag kan u terugvinden
op www.invitare.be.
Praktisch: Bredaseweg 30-32 | 2322 Minderhout | 10 tot 17 uur

Wist u dat...
- Het missiegezelschap eerst in de Broederstede verbleef en zo dus zijn naam gaf aan
de straat Mariaveld?
- Er in 1928 slechts 6 zusters overbleven van de 150 die rond de eeuwwisseling in Minderhout verbleven? Deze zes
verhuisden toen naar wat wij vandaag
het klooster van Mariaveld noemen.
Dit en andere boeiende en zelfs onthutsende verhalen ontdek je op 11 september 2016.
Ontdek zelf hoe de beide woningen prachtig verbouwd werden. De oude kapel is op
11 september voor het publiek toegankelijk
en ook andere ruimten kan u vrij bezoeken.
Geniet nadien zeker na met een drankje in
de tuin of op het terras!

Maar ook nog… de klassiekers!
Sint-Katharinakerk | Vrijheid 151 | 2320
Hoogstraten | van 13 tot 16 uur
Laermolen | Molenstraat 19 | 2320 Hoogstraten | van 10 tot 16 uur
Meerselmolen | Dreef 2 | 2328 Meersel-Dreef
| van 10 tot 17 uur

Meer info:
Stedelijk Museum Hoogstraten - Begijnhof 9 | 2320 Hoogstraten - 03 340 19 80
museum@hoogstraten.be - www.hoogstraten.be/museum

TERUG

blik
50 jaar IKO

50 jaar IKO
Het IKO beleefde op zondag 19 juni een prachtdag!
Ter gelegenheid van de afsluiting van het 50 jarig jubileum van de academie trok een feestelijke reuzenstoet onder een
stralende zon door de Hoogstraatse Vrijheid. Het centrale thema was de ‘Golden sixties’, de periode waarin de academie
50 jaar geleden gesticht werd. De combinatie met de jaarlijkse braderij bracht een massa volk naar de Vrijheid.

TERUG

blik

1
1

2

3
1. Ook dit seizoen wappert de blauwe vlag aan De Mosten. - 2. De winnaars van ‘Met belgerinkel naar de winkel’ werden
ontvangen in het stadhuis. Louis Jochems uit Meerle won dit jaar de fiets 3. De Hoogstraatse senioren kwamen op 16
juni samen aan Zorgcentrum De Stede Akkers voor een sportieve namiddag
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terugblik

Nieuwe ploeg
voor info’zine

4

Klara Koyen, die de voorbije vier jaar de communicatie van Hoogstraten in goede banen
heeft geleid, heeft afscheid genomen. We willen Klara hartelijk danken voor haar uitstekende werk en we wensen haar veel succes met
haar nieuwe uitdaging.
Er is een gloednieuw team aangetreden dat het
info’zine en de UIT in Hoogstraten verder zal
ontwikkelen, de website zal uitbouwen en het
communicatiebeleid zal vormgeven.
Het bestaat uit Guy Muësen (verantwoordelijk
voor de externe communicatie, persrelaties en
city marketing) en Britt Sterkens (interne communicatie en integrale veiligheid).
U kan hen bereiken via
communicatie@hoogstraten.be.

5

6
4. RTV en Gazet van Antwerpen streken op 26 juli neer op Den Dijk voor
de zomeravondvertelling Verklapt. Cabaretier Dirk Denoyelle en Kris De
Jean trakteerden de talrijk afgezakte toeschouwers op een exclusieve
avant-première van hun nieuwe theatershow! - 5. Op vrijdag 8 juli verwelkomden we meer dan 600 inwoners op het jaarlijkse Vat van ’t Stad.
Een stralende zon, heerlijke muziek en jullie fijn gezelschap maakten van
deze veertiende editie een meer dan geslaagde avond! - 6. In het park
aan de Gravin Elisabtethlaan vond op 10 augustus, onder een bewolkte
lucht, het tweede deel van ‘bokes in het groen’ plaats.

samenaankoop
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Kies voor

goedkopere groene energie
Wilt u besparen op uw energiefactuur? En wilt u daarbij ook uw steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop groene stroom en gas
van de provincie Antwerpen. Ook onze gemeente steunt dit initiatief.
Maandelijks betaalt u een energiefactuur. Heeft u er al eens bij stilgestaan
dat u op deze uitgaven kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust uw energieleverancier te kiezen. Veel werk?
Toch niet. Het Antwerpse provinciebestuur biedt al haar inwoners opnieuw de
mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop groene stroom en gas.
U hoeft zich alleen maar in te schrijven vóór 5 oktober.
Zo biedt u zich dan samen met veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online
veiling begin oktober hun beste bod geven. U hoeft dus zelf geen prijzen te
vergelijken. Na de veiling krijgt u een persoonlijk aanbod van de goedkoopste
energieleverancier voor uw opgegeven verbruik. Pas dan beslist u of u van
energieleverancier verandert.

Succesvolle groepsaankopen de afgelopen 6 jaar
De groepsaankoop van vorig jaar was een groot succes. Meer dan 103 000
huishoudens schreven zich in en bijna 78 000 gezinnen gingen ook effectief
in op het aanbod van de winnende leveranciers. Een gezin bespaarde zo gemiddeld 210 euro op jaarbasis! Iedereen kan inschrijven, ook gezinnen die
het afgelopen jaar van energieleverancier zijn veranderd. De verbrekingsvergoeding is afgeschaft, dus u kan zonder problemen het groepsaankoopbod
aanvaarden.

Begeleiding en inschrijvingen
De provincie zorgt voor de organisatie van de groepsaankoop met een stap
voor stap begeleiding, van de vrijblijvende inschrijving tot en met de overstap
van leverancier.
Inschrijven kan tot en met 4 oktober via www.samengaanwegroener.be.
Neem uw laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij
de hand en schrijf u online in of bel gratis 0800 21 134. Lukt u dit niet online,
dan kan u tussen 19 en 30 september langskomen op het stadhuis tijdens de
openingsuren van het administratief centrum.
Na de veiling op 5 oktober krijgt u vanaf 21 oktober een persoonlijk aanbod.
Dit vergelijkt meteen de veilingresultaten met de huidige energietarieven die
leveranciers bieden. Pas dan beslist u of u op het nieuwe aanbod ingaat. Ook
bij uw overstap kan u rekenen op een helpende hand.

Het loket groene energie is geopend van 19 september t.e.m 30 september
tijdens de openingsuren van het administratief centrum.
Meer info: Woonloket | wonen@hoogstraten.be | 03 340 19 19
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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
- Ministerie van Sociale Voorzorg:
2de donderdag van de maand van 09.30
uur tot 10.30 uur

Vragen

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

03 340 19 11
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jeugd

Spel, sport en cultuur
voor elk kind
Deelname aan het verenigingsleven is niet voor ieder kind of
jongere een evidentie. Kinderen of jongeren die groot worden in
maatschappelijk kwetsbare situaties ondervinden vaak heel wat
drempels, die de stap naar een sport-, cultuur- of jeugdvereniging
bemoeilijken.
Het stadsbestuur van Hoogstraten wil kinderen en jongeren ondersteunen om volwaardig deel te nemen aan het Hoogstraatse
vrijetijdsleven.Daarvoor werd op 27 juni 2016 het reglement ‘Vrijetijdsparticipatie voor kwetsbare kinderen en jongeren’ goedgekeurd.

1. Wie komt in aanmerking?
Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) die opgroeien binnen kwetsbare
gezinnen kunnen een toelage bekomen voor deelname aan activiteiten of lessenreeksen van erkende Hoogstraatse jeugd-, sport- of
socioculturele verenigingen en Sport-Na-School-Pas.
Onder kwetsbare gezinnen wordt verstaan, tenzij een advies van
het OCMW een uitzondering kan maken:
- Gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming
- Gezinnen onder budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling
- Kinderen die onder begeleiding staan van het Comité Bijzondere
jeugdzorg

2. Wat wordt er gesubsidieerd en hoeveel?
Een terugbetaling kan worden bekomen van het lidgeld, inschrijvingsgelden voor meerdaagse kampen, uitstappen en wedstrijden
van erkende Hoogstraatse sport-, jeugd- of socioculturele verenigingen, met een minimum van 50% van het totale bedrag en
een maximum van 200 euro per persoon per jaar. Het percentage
kan eventueel omhoog gaan, na een sociaal onderzoek door het
OCMW. De aankoop van materiaal specifiek voor de uitoefening
van de vrijetijdsactiviteit valt niet onder dit reglement.

3. Hoe een toelage aanvragen?
Ouders kunnen een aanvraag indienen via een aanvraagformulierbij de sociale dienst van het OCMW of bij de dienst Cultuur en vrije
tijd in het administratief centrum. Daarnaast kan de aanvraag ook
digitaal gebeuren via www.hoogstraten.be/vrijetijdsparticipatie.
Meer informatie
Stadsbestuur Hoogstraten – Cultuur en vrijetijd – Vrijheid 149 –
03 340 19 52 – jeugd@hoogstraten.be
OCMW Hoogstraten – Jaak Aertslaan 7 – 03 340 16 01 –
socialediensten@ocmwhoogstraten.be
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