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info’zine

Voorwoord...
Beste lezer,
In september 2014 heb ik u in het voorwoord van
Info’zine uitgelegd waarom Hoogstraten samen met
28 andere Kempense gemeenten het Burgemeestersconvenant Kempen 2020 heeft ondertekend.
Samen engageerden we ons om 20% minder CO2 uit
te stoten tegen 2020. Dat was geen geringe belofte,
want het betekent dat we onszelf opleggen om minder energie te verspillen en meer gebruik te maken
van duurzame, hernieuwbare energie.

groot. Bekijk daarom in dit Info’zine welke duurzame
initiatieven er zijn waar u zelf aan kan deelnemen of
die u kunnen inspireren. Hopelijk geeft dit energie
om samen door te gaan! Vergeet vooral niet waarom
we dit allemaal doen. Wij hebben het hier goed.
Maar zullen onze kinderen en onze jongeren het
straks ook even goed hebben als wij? De klimaatverandering zet zich in sneltempo voort. Dit afremmen
is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal.

Nu, bijna vier jaar later, maken we in dit magazine de
balans op van alle acties die het stadsbestuur heeft
genomen om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te halen. Hiervoor verwijs ik graag
naar pagina 4 en 5. Gedurende jaren hebben onze
stadsdiensten zich ingezet om vele maatregelen te
nemen die ons stapje voor stapje vooruit brengen
inzake klimaatbeheersing.

Uw burgemeester
Tinne Rombouts

De CO2-uitstoot verminderen op ons grondgebied,
dat kan een stadsbestuur natuurlijk niet op zijn eentje. Daarvoor hebben we de steun nodig van iedereen: gezinnen, bedrijven, maar evengoed mensen die
op bezoek zijn in Hoogstraten. We doen het samen!
Heel wat bedrijven hebben dankzij onze adviezen
al aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd.
Een voorbeeldje: op de nieuwe industriezone van
De Kluis komt een warmtenet in plaats van fossiele
energiebronnen. Wij komen zelfs tot bij u thuis: ons
energiecafé Fabrik Elentrik bezoekt alle dorpen en
verschillende wijken om samen met u te bekijken
waar u energiewinsten kan realiseren.
We kunnen vandaag trots terugkijken op de afgelegde weg en ik wil iedereen die hiertoe heeft bijgedragen uitdrukkelijk bedanken. Maar de uitdaging is nog

Iedere bijdrage is belangrijk: thuis, op het werk of
onderweg. Heeft u nog inspirerende tips voor ons?
Wij horen het graag! Neem gerust contact op met
onze huisbezoeker wonen:
carolien.ruts@hoogstraten.be | 03 340 09 19

100% gerecycleerd papier

Eerst moeten we natuurlijk voor onze eigen deur vegen. Ook al zijn onze gebouwen en wagenpark goed
voor amper 2% van de totale CO2-productie in Hoogstraten, toch is het belangrijk dat we het goede voorbeeld geven. We deden al heel wat inspanningen: de
stookplaatsen in het stadhuis, het OCMW en de gemeentescholen zijn vernieuwd, ons wagenpark is een
stuk milieuvriendelijker geworden met recent nog de
aankoop van een volledig elektrische bestelwagen.

Er beweegt heel wat
in GC Hoogstraten
Er wordt hard gewerkt aan de toekomst van het gemeenschapscentrum van Hoogstraten. Het nieuwe seizoen gaat in verkoop
en biedt u de kans om opnieuw veel knappe voorstellingen te
ontdekken in Hoogstraten. Daarnaast neemt het onderzoek naar
de toekomst van het centrum steeds verder vorm aan.
Seizoen 2018-2019
Vanaf 28 mei kan u tickets bestellen voor het
nieuwe seizoen van het GC. Met 18 podiumvoorstellingen en 12 films opnieuw een mooi
aanbod dat naar Hoogstraten wordt gehaald. Artiesten zoals Henk Rijckaert, Laïs,
Dimitri Leue en Carry Goossens zullen het
podium betreden. Maar ook artiesten met
Hoogstraatse roots zoals Ilse Oostvogels en
Simon Den Haerynck kan u komen ontdekken vanaf september.
Ontdek alle namen op de website
www.gchoogstraten.be en bekijk zeker ook
de nieuwe abonnementsformules!

De toekomst van GC Hoogstraten
Er loopt een uitgebreid onderzoek naar de
toekomst van het gemeenschapscentrum in
Hoogstraten. In vier fasen wordt onderzocht
wat een ‘cultuurhuis’ in Hoogstraten kan
zijn en waar zoiets gerealiseerd kan worden.
Welke functies kunnen er in het gemeenschapscentrum gecombineerd worden?
In fase 1, het profielonderzoek, zocht het
stadsbestuur in samenwerking met de Intercommunale van de Ontwikkeling van de
Kempen (IOK) en IDEAconsult, een consultant met een gote expertise op het gebied
van cultuur, naar het gewenste profiel voor
een cultuurcentrum in Hoogstraten. Wat
zijn de verwachtingen van de inwoners en
de verenigingen? Welke lessen kunnen

we leren van andere centra in Vlaanderen?
Deze vragen kwamen aan bod in
enquêtes en interviews.
De enorme hoeveelheid gegevens die we
verzamelden werden geanalyseerd. IOK en
IDEAconsult formuleerden een hele resem
aanbevelingen en aandachtspunten voor
Hoogstraten, waaronder:
- Hoogstraten verdient een regionale ambitie op gebied van cultuur.
- Samen met de ontwikkeling van een cultuurhuis moet ook het ruimere cultuurbeleid de nodige aandacht blijven krijgen.
Kortom, een cultuurhuis realiseren mag
niet ten koste gaan van de lokale infrastructuur of de ondersteuning van het verenigingsleven.
- Het centrum een centrale ligging krjgen
en moet een levendige plaats zijn. Dat kan
door verschillende (culturele) functies te
bundelen. Het kiest ook best voor gespecialiseerde concepten.
De aanbevelingen en resultaten van fase
1 vindt u terug op www.gchoogstraten.be.
Op de website schetsen we ook alvast het
verloop van de andere drie fasen: ruimtelijk
onderzoek, locatie-onderzoek en ruimtelijk
ontwikkelingsscenario. In de loop van 2018
willen we de volgende drie fasen afwerken.

Meer info: www.gchoogstraten.be | gemeenschapscentrum@hoogstraten.be| 03 340 19 57
Meer info: www.gchoogstraten.be | gemeenschapscentrum@hoogstraten.be | 03 340 19 57
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klimaatactie

Op zoek naar oplossingen
tegen klimaatverandering?
Ontdek ons aanbod
Hoogstraten helpt haar inwoners, bedrijven, verenigingen en scholen om minder CO2 uit
te stoten. Want klimaatverandering tegengaan, dat doen we samen.
We zien dat er al veel in beweging is in onze gemeente, vooral bij de mensen zelf. Dat gaat
soms om kleine acties zoals de fiets nemen tot grotere ingrepen zoals uw huis isoleren.
Sommigen nemen initiatief uit bezorgdheid of ecologische overtuiging, sommigen besparen uit financiële redenen. Beide redenen kunnen uiteraard perfect.

Onder de noemer ‘Kempen 2020’ neemt Hoogstraten
samen met 28 andere Kempense gemeenten een sterk
engagement voor minder CO2-uitstoot. We gaan voor minder energieverspilling en meer duurzame, hernieuwbare
energie. Hoogstraten tekende hiervoor in 2014 in op het Burgemeestersconvenant. Dat is het programma van de Europese
Unie voor gemeenten die werken rond klimaatverandering.
Het stadsbestuur nam sindsdien al heel wat initiatieven om mensen
te helpen bij energiebesparing en om zelf duurzame energie te
produceren. Uw bijdrage is onmisbaar. Het stadsbestuur helpt
u graag verder.
Hiernaast een greep uit de klimaatacties in Hoogstraten

Gezinnen krijgen gratis advies aan huis
over energiebesparing van onze huisbezoeker wonen, Carolien Ruts.

Wie duurzame mobiliteit wil stimuleren
op de bedrijfsvloer, kan meedoen met
de Car Free Day. Bedrijven die deelnemen, worden getrakteerd door het
stadsbestuur op streekproducten.
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Mensen met een laag inkomen of
65-plussers krijgen korting met de
energievreetbron voor het vervangen van een oud huishoudtoestel
door een energiezuinig toestel.

In het Agro Energie Netwerk wordt
gratis energieadvies geboden aan
land- en tuinbouwbedrijven, zowel individueel als in groep.

Wijken, buurten of verenigingen
worden bezocht door Fabrik Elentrik, het energiecafé dat u informeert over renovatie, energiebesparing en hernieuwbare energie.

Ondernemers kunnen gebruik maken van gratis energieadvies van
de stad of via de studenten van
Thomas More.

In de schoolomgeving van Minderhout en Meer brengt het project School-Stratenschool ouders
en kinderen samen om te zorgen
voor meer ruimte en veiligheid om
te fietsen en stappen.

De basisschool in Meer werkt als
een echte Klimaatschool: op technisch en op educatief vlak krijgt de
school begeleiding om te besparen in de school.

Op onze website vindt u meer informatie over klimaatacties in Hoogstraten. Gebruik de
zoekfunctie en zoek op ‘klimaat’. Op de pagina klimaat en energie staat een overzicht
van alle klimaatacties.

			Fijn, dat zonnetje?
Sommigen denken dat de klimaatverandering enkel zal zorgen voor lekker, warm weer. Toch is klimaatverandering één van de grootste uitdagingen waar we voor staan. We krijgen er hier ook al mee te maken.
Te hoge temperaturen zorgen voor ongemak bij ouderen, kinderen of mensen die buiten moeten werken.
Wateroverlast kan schade toebrengen aan woningen of infrastructuur. Onze landbouw wordt kwetsbaarder door onvoorspelbare pieken en dalen in het weer. We zien ook op het nieuws welke schade klimaatverandering elders in de wereld veroorzaakt en dat laat niemand onberoerd. Het valt dus niet meer te
ontkennen. We zullen samen snel moeten handelen om de toekomst van onze kinderen, onze economie
en onze planeet te vrijwaren.

berichten

Wegdek N14 wordt vervangen
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fase 2

De werken gaan door in drie fasen:
• Tijdens de eerste fase, die begint op
maandagnacht 4 juni, worden permanente
fietssuggestiestroken aangelegd tussen
Vrijheid 58 tot aan de Moerstraat. Omdat
in deze fase de Minderhoutsestraat niet
bereikbaar is, zal er tijdens de werken een
grote omleiding worden ingesteld.
• Tijdens de tweede fase, die begint op
woensdagnacht 6 juni, wordt de toplaag
asfalt afgeschraapt en vernieuwd richting noorden (tot aan de Meerseweg). Er
worden ook permanente fietssuggestiestroken aangelegd. Tijdens deze fase is
de Minderhoutsestraat wel bereikbaar en
verloopt de omleiding via de Minderhoutsestraat. Bij het einde van de werken (aan
de Meerseweg) is er ook nog een omleiding via de Krekelstraat en de Rollekens.
• In functie van het nog resterende budget,

worden er mogelijk nadien nog onderhoudswerken uitgevoerd aan specifieke
locaties op de Bredaseweg.
ee
M

Het Agentschep voor Wegen en Verkeer begint binnenkort aan de heraanleg van de
N14 tussen Vrijheid 58 (Hoogstraten) en de
Meerseweg (Minderhout). De werken vangen
aan op 4 juni en eindigen op 16 juni, tenminste als de weersomstandigheden gunstig
zijn. Er wordt gewerkt tussen 20.00 uur en
6.00 uur. Overdag zijn er dus geen werken,
maar aan de weggebruikers wordt wel gevraagd om zoveel mogelijk de omleidingen
te gebruiken. De bewoners van de Vrijheid,
de Van Aertselaerstraat, Minderhoutdorp en
de Desmedtstraat zullen overdag tijdens de
werken hun huis kunnen bereiken.

Minderhoutsestraat
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Reservatie sportinfrastructuur
seizoen 2018-2019

Hebt u als vereniging of als individuele sporter interesse om in de periode van 1 september 2018 tot 31 mei 2019 gebruik te maken van bepaalde sportinfrastructuur, dan kan u
een aanvraag doen bij de sportdienst ten laatste op woensdag 6 juni. Verenigingen met
reservaties voor het ganse seizoen (9 maanden) hebben voorrang op verenigingen met een
reservatie voor een kortere periode. Iedereen die een aanvraag heeft ingediend wordt op
maandag 11 juni om 19.30 in het stadhuis verwacht voor de verdeling van de uren. Reserveert u na 15 augustus, dan kan u voor een kortere aaneengesloten periode huren.
Meer info: sportdienst | 03 340 19 51 | sport@hoogstraten.be
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Goe bezig
Samen wandelen tegen
armoede
Op 29 maart 2018 wandelden de kinderen
en leerkrachten van de Gemeenteschool
Hoogstraten een sponsortocht voor het
goede doel. De doelstelling was om kilometers te wandelen tegen armoede.
Samen hebben de kinderen maar liefst
3.260 euro verzameld alvorens ze aan de
sponsortocht van 5 of 10 kilometer begonnen.
De opbrengst ging naar ‘t Ver-Zet-je, de
Hoogstraatse Welzijnsschakel. Dit is een
vereniging binnen Welzijnszorg die in
eigen omgeving initiatieven neemt om
kansarmen kansen te geven.
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BiB

Boekenverkoop
De recentste romans, nieuwe jeugdboeken,… u vindt ze allemaal in de
BiB. Oudere, afgevoerde boeken verdienen zeker een nieuwe thuis.
Misschien heeft u wel interesse? De boeken en multimedia kosten 1
euro per stuk, de tijdschriftpakketten 2 euro. De laatste zaterdag krijgt
u nog 50 % korting.
Het loont ook de moeite om een kijkje te nemen in de uitleenposten.
Van zaterdag 16 tot en met zaterdag 23 juni kan dit in de hoofdbibliotheek en in de uitleenposten. U bent welkom tijdens de Koffiekrant- en
openingsuren.

		Lerarenkaart
Heeft u uw lerarenkaart al? Nog tot 30 juni kunnen leerkrachten en andere schoolmedewerkers deze kaart afhalen in de
HoofdBiB. Daarmee heeft u recht op kortingen bij allerlei activiteiten.
Zeer handig, met de zomervakantie in het verschiet.
Woont u niet in Hoogstraten, maar werkt u wel in het onderwijs? Kijk
dan op www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart om te weten waar u uw
kaart kan afhalen.

Kinder- en jeugdjury
De Hoogstraatse Kinder- en jeugdjury heeft haar eindoordeel bekendgemaakt. In groep 4, de tien- tot twaalfjarigen, won Floris Oudbloedvan Stefan Boonen. De juryleden werden beloond met een prachtig
slotfeest, een samenwerking van de bibliotheken van Hoogstraten,
Wuustwezel, Kalmthout en Essen. Eerst genoten de deelnemers van
een lezing van Mattias De Leeuw of Sarah Devos. Daarna leefden ze
zich uit tijdens de boekenkermis.

Al strijkend
naar de zoo
De jongste strijkertjes (viool en cello) van de
Academie voor Muziek en Woord nemen u
mee op een muzikale reis naar de zoo. Kom
zeker luisteren naar hun muziekstukjes, afgewisseld met verhalen over kangoeroes, olifanten, zeehonden,… De moeite waard!
Zaterdag 2 juni om 10 uur in de
hoofdbibliotheek, Lindendreef 1b. Dit is gratis.
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Heilig Bloedfeesten
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Heilig Bloedfeesten

Van zondag 27 mei tot zondag 3 juni vinden de Heilig Bloedfeesten plaats. Dan stromen tienduizenden
Hoogstratenaren en toeristen naar onze stad om de
processie bij te wonen, de jaarmarkt te bezoeken of
zich te amuseren op de Heilig Bloedkermis.

Programma

Kom ook dit jaar een kijkje nemen en geniet van de
ambiance. En waarom niet eens langsgaan bij ons
Stedelijk Museum of de expositie bewonderen van de
leerlingen van onze kunstacademie IKO?

Zaterdag 26 mei – Openingsavond
19.00 uur
Eucharistieviering (opgeluisterd door het Piuskoor)
		
Aansluitend: receptie in parochiezaal Pax
Zondag 27 mei – Eerste zondag
10.00 uur
Hoogmis voorgegaan door Pastoor Bart Rombouts (opgeluisterd 		
		
door de Scola Gregoriana)
11.15 uur
Processie richting het noorden
		
Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk
13.00 uur
Kermis
Maandag 28 mei – Kermis
16.30 uur
Familiedag op de Kermis
Woensdag 30 mei – Jaarmarkt en stratenloop
17.00 uur
Jaarmarkt
18.30 uur
Stratenloop
19.00-22.00 u. Light a candle
19.00- ?
Straatfestival met live-optredens en DJ’s
Donderdag 31 mei – 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 3 juni –
10.00 uur
		
		
11.15 uur
		
13.00 uur

Tweede zondag
Hoogmis voorgegaan door Mgr. J. Kockerols, hulpbisschop van
Mechelen-Brussel, in concelebratie met pastoor Bart Rombouts
(opgeluisterd door de Scola Gregoriana)
Processie richting zuid (langs WZC Stede Akkers)
Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk
Kermis

Meer info over het programma: www.hoogstraten.be/heiligbloedfeesten
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Waarom een Heilig Bloedverering in
Hoogstraten?
Volgens de legende vond in de 14de eeuw
een mirakel plaats in Boxtel. Tijdens een
eucharistieviering stootte priester Eligius
van den Aker de kelk met witte wijn om. Op
het altaardoek verschenen rode vlekken.
Voor Eligius stond het vast: de wijn was veranderd in het Bloed van Jezus. Na zijn dood
werd Boxtel een bedevaartplaats en werd er
een Heilig Bloedkapel in de Sint-Petruskerk
gebouwd om de bebloede doeken te bewaren.
In de 17de eeuw, tijdens de godsdienstoorlog, ging men ervan uit dat de doeken alleen
buiten de grenzen van Nederland veilig waren en werden de doeken naar België overgebracht. In 1652 belandden ze in Hoogstraten. Hoogstraten beschikt dus al 366 jaar
over deze kostbare relikwie.

De Heilig Bloedprocessie
Op 26 mei 1652 ging voor de eerste keer de
Heilig Bloedprocessie uit in Hoogstraten met
vaandels en het Heilig Sacrament. Sindsdien is deze processie voortdurend uitgebouwd. De processie, zoals ze nu te zien is,
is gecreëerd door Remi Lens en deken Jozef
Lauwerys halfweg de 20ste eeuw en bestaat
uit vier delen.
• In het eerste deel brengt Hoogstraten hulde aan Heilig Bloed en wordt de geschiedenis ervan uitgebeeld.
• Het tweede en grootste processieluik
beeldt de onderdelen van de eucharistieviering uit. De relikwiekast met het Heilig
Bloeddoek ziet u bij de consecratie.
• In het derde deel staat de Mariafiguur centraal.
• Het laatste deel is gewijd aan het Heilig
Sacrament. Onder een baldakijn draagt
een priester de monstrans met de hostie.

Meer info over de processie: www.processiesvandenoorderkempen.be/processies/hoogstraten
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Heilig Bloedfeesten

Stratenloop
Woensdag 30 mei om 18.30 uur
Reeksen:
• 500 m voor 1ste tot 3de leerjaar
• 1200 m voor 4de tot 6de leerjaar
• 5 of 10 km jogging
• 10 km wedstrijd (met tijdregistratie)
Inschrijven en praktische informatie op
www.hoogstraten.be/stratenloop.
Meer info:
Sportdienst | 03 340 19 51 |
sport@hoogstraten.be

Heilig Bloed zonder beiaard
U kan er niet naast kijken. De toren van onze
Sint-Katharinakerk staat in de steigers. Eind
februari werden ook de luidklokken en beiaard voor restauratie verwijderd. Het zal
daarom dit jaar met Heilig Bloed stiller zijn
dan anders. Er is geen feestelijk klokkengelui voor en na de vieringen. Evenmin zal de
beiaard spelen tijdens de processie. Volgend
jaar klinken alle klokken weer in volle glorie.
Er komen zelfs nog vier basklokken voor de
beiaard bij. Twee daarvan worden gewijd in
de Sint-Katharinakerk op zondag 12 augustus 2018 tijdens de viering van 10.00 u. Noteer die datum alvast in uw agenda!

		

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

toerisme

Ge(s)maakt in
het Land van
Mark &Merkske
Op zondag 17 juni is het feest in
Merksplas-Kolonie. Breng uw
picknicketen én -deken mee en
geniet van een ontspannende zondagnamiddag in het groen bij de
grote hoeve.
foto: Daniël Rijs

Kempentocht = puur wandelplezier
Met de steun van natuurverenigingen en lokale landbouwers presenteert
Toerisme Provincie Antwerpen een volledige offroad-wandeltocht in Baarle, Hoogstraten, Merksplas en Turnhout. Geen asfalt of beton, maar enkel
onverharde, soms zelfs uitdagende paden. Eén, twee of drie dagen stappen langs bossen, velden, weilanden en riviertjes: zo intens beleefde u
de Kempense natuur nog nooit! Twee gloednieuwe bruggetjes helpen u
het Merkske over te steken en poortjes bieden toegang tot voor kort nog
afgesloten velden.

Tussen 13.30 en 19 uur is Merksplas-Kolonie het decor voor een
boerenmarkt met lokale en duurzame producten. Lokale producenten uit Merksplas, Hoogstraten
en Baarle-Hertog-Nassau presenteren u rijkelijk belegde boterhammen, appels, kersen, aardbeien,
hoeveijs, koekjes, zuivel, honing,
appelsap en jenever. Voor de kinderen is er heel wat animatie voorzien: huifkartochten, ponyritten,
springkasteel en nog veel meer.
Laat het smaken!

De drie dagtochten variëren van 15 tot 35 kilometer en volgen de knooppunten van wandelnetwerk Kempense Kolonies en wandelnetwerk Kempens Landgoed. De kaart van de Kempentocht (2 euro) - inclusief toeristische info en logiestips - is te koop bij Toerisme Hoogstraten.

500 jaar graafschap Hoogstraten
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Hoogstraten een graafschap werd. Een titel die toentertijd duidelijk maakte
dat de heren van Hoogstraten van groot belang waren in het rijk van Keizer Karel. Graaf Antoon de Lalaing en
gravin Elisabeth van Culemborg maakten van Hoogstraten een centrum van economische bedrijvigheid, letteren,
religie en kunst.
VVV Hoogstraten plant in dit jubileumjaar heel wat acties en activiteiten om deze historische verjaardag te herdenken. U vindt alle informatie en details op de website www.graafschaphoogstraten.be.
Hier krijgt u alvast een overzicht van de komende activiteiten:
- zaterdag 23 juni: De eerste activiteit, een exclusieve rondleiding in het kasteel van Hoogstraten, is alvast volledig uitverkocht.
- zaterdag 30 juni 2018: Lezing over de eerste graaf van Hoogstraten door Erfgoed Hoogstraten
- juli & augustus: Tentoonstelling ‘Gezichten in de kerk’ en de historie van het Knechtjeshuis.
Verder is er nog een kaartspel met prominente figuren uit 500 jaar graafschap Hoogstraten en kijken we uit naar
het nieuwe bier ‘Ne Grave’. Beide straks te koop bij Toerisme Hoogstraten.
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Archeologie
centraal in het
Stedelijk Museum
Op 1 en 2 juni staat in het Stedelijk
Museum Hoogstraten archeologie
centraal tijdens de Archeologiedagen.
Kom ontdekken hoe men tijdens de
prehistorie leefde en welke archeologische vondsten ontdekt zijn op het Begijnhof. Bezoek onze tentoonstelling
aan de hand van een leuk doe-boekje
of verkleed u als jager-verzamelaar of
eerste landbouwer en neem een leuke
gezinsfoto. Ga zelf aan de slag als archeoloog en behaal uw archeologendiploma!
Meer info: museum@hoogstraten.be |
03 340 19 80

Een wespennest ontdekt?
Wanneer u een wespennest ontdekt dat geen onmiddellijk gevaar
oplevert voor omstaanders, kan u dit melden via:
• Website www.hvztaxandria.be. Klik op het e-loket – aanvraag
wespenverdelging – en volg de procedure. Vul vooral locatie en
extra informatie zo goed mogelijk in. Mocht u niet thuis zijn als
er een brandweerploeg langskomt, dan is deze info zeer belangrijk.
• Indien uw melding via het internet niet lukt, neem dan contact met de Zonale Dispatching op het nummer 014 42 22 22.
Voor wespennesten die dringend moeten verwijderd worden,
belt u het noodnummer 112. Een dringende verwijdering is nodig als er een direct gevaar is voor mens en dier (bv. een wespennest in de omgeving van spelende kinderen of in een slaapkamer,…)

berichten

Wij stappen over
op ander gas
De Nederlandse regering gaat de export van
gas uit Groningen stopzetten tegen 2030.
Dat betekent dat 1,6 miljoen particulieren en
bedrijven in België moeten overschakelen
op een ander soort gas, namelijk rijk gas.
In elke gemeente die overschakelt op rijk
gas, zullen de verbruikers hun gastoestellen
door een bevoegd technicus moeten laten
controleren en eventueel aanpassen. Geen
zorgen, de meeste moderne toestellen zijn
nu al compatibel met rijk gas. De distributienetbeheerder of gasleverancier informeert u
ruim op voorhand over het tijdstip waarop
de omschakeling wordt doorgevoerd.
Meer info:
www.gasverandert.be

Doe de

Tekencheck
Wandelt u in het bos of in de natuur, dan
moet u opletten voor teken. Deze vervelende
insecten kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Volg daarom volgende richtlijnen:
1. Controleer uw lichaam van top tot teen,
dezelfde avond nog, nadat u in de natuur
geweest bent.
2. Als u een teek ontdekt, verwijder die dan
rustig en in één beweging.
3. Volg mogelijke symptomen één maand
lang op.
Meer info:www.tekenbeten.be

recreatiecentrum

visvergunning

De

Mosten

2018
Jaarvergunning

vissen
grote vijver
De Mosten

Hoogstraten
stadsbestuur

Vissen in De Mosten
Het vissen op de grote vijver wordt vanaf 1 juli georganiseerd door het
stadsbestuur en niet meer door de visclub. Er is ook de mogelijkheid
om met een dagvergunning te vissen, aan te vragen bij de inkom van
De Mosten. Voor een dagvergunning betaalt u 5 euro ( u dient uw identiteitskaart voor te leggen). Een jaarvergunning (50 euro) kan u verkrijgen bij de onthaalbalie van het stadhuis, Vrijheid 149, Hoogstraten.
In het recreatiecentrum De Mosten is vissen toegelaten:
- in de grote vijver voor de houders van een vergunning, afgeleverd
door het stadsbestuur.
- in de wedstrijdvijver voor de houders van een vergunning, afgeleverd
door de plaatselijke Vissersclub Altijd Beet – De Marck.
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1. Het Begijnhof was het stemmige decor van Welkom in Hoogstraten, de openingsdag van het toeristisch seizoen. De mondiale
markt, de streekspecialiteitenmarkt en de muzikale acts konden op heel wat belangstelling rekenen. 2. De opruimactie Proper
Hoogstraten bracht tussen 14 en 21 april talrijke vrijwilligers en verenigingen op de been, die in alle dorpen zwerfvuil gingen
opruimen. De ‘opbrengst’ van hun arbeid werd gepresenteerd op ‘Welkom in Hoogstraten’. 3. In het kader van de Week van
de Amateurkunsten (WAK), bezochten meer dan 200 bezoekers de tentoonstelling Kunst (B)uiten in het voormalig rusthuis.
Verspreid over 4 dagen konden ze werken bewonderen van 46 lokale kunstenaars. 4. De stelling rond de Sint-Katharinatoren
heeft zijn hoogste piek bereikt. De kerkhaan is van de toren gehaald en zal in zijn blinkende originele staat worden hersteld.
5. Op 14 mei gingen bij De Meerpaal in Meer en bij Scharrel in Minderhout proefprojecten van start. Met de inrichting van een
schoolstraat en een fietsstraat krijgen stappers en fietsers meer ruimte aan de schoolpoort. 6. Hoogstraten doet een beroep op
de detailhandelscoach van de provincie Antwerpen. Ben Opdebeeck (in het midden van de foto) zal het stadsbestuur bijstaan
om een duurzame toekomst uit te tekenen voor de Hoogstraatse winkels.

Wedstrijd
4

Winnaar fotowedstrijd
Marc Van Baelen uit de Deken Lauwerysstraat in
Hoogstraten heeft gezien dat bovenstaande foto werd
getrokken in de Klinketstraat in Wortel. Hij wint een
cadeaubon van Toerisme Hoogstraten. Proficiat!

Waar in Hoogstraten is
volgende foto genomen?
5

6

Stuur uw antwoord voor 12 juni 2018 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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politie

Duidelijk zichtbare huisnummers
helpen de hulpdiensten
De lokale politie Noorderkempen vraagt ons om nog eens
te benadrukken hoe belangrijk duidelijke huisnummers zijn
voor de hulpdiensten. Zo verliezen zij geen kostbare tijd
met het zoeken naar de juiste locatie, in een noodsituatie
telt immers elke seconde. Het is dus in uw belang dat u eens
een blik werpt op uw huisnummer.
Hoe u uw huisnummer moet aanbrengen is ook gewoon
wettelijk vastgelegd. Iedere eigenaar van een gebouw is immers verplicht om aan het huis of de brievenbus een vanaf
de straat goed zichtbaar huisnummer aan te brengen. Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg ligt, verwachten wij dat u aan de hoofdtoegang van het terrein een duidelijk zichtbaar huisnummer aanbrengt.
Nog beter, maar niet wettelijk verplicht, is natuurlijk een
huisnummer met verlichting. Deze zijn in het donker ook
duidelijk leesbaar.
De stad Hoogstraten heeft deze verplichting ook opgenomen in het politiereglement. Dat wil zeggen dat de politie
eventueel een GAS-overtreding kan opstellen als u het reglement niet naleeft. Maar het is zeker niet de bedoeling
dat de inspecteurs hier actief op gaan controleren en verbaliseren. Zij zullen enkel een proces-verbaal uitschrijven
wanneer het gaat om een situatie die reeds verschillende
keren werd aangekaart en als de persoon in kwestie weigert
iets te doen aan de onveilige situatie.
Meer info | lokale politie Noorderkempen | 03 340 88 00

Vraag om

vakantietoezicht

De zomerse dagen komen eraan en dan zijn
we met z’n allen vaker weg van huis. Onthoud dat u bij de lokale politie Noorderkempen steeds gratis en voor niets vakantietoezicht kan aanvragen. Er is immers niets zo
erg dan dat u bij de thuiskomst merkt dat
er inbrekers uw woning betreed hebben tijdens uw afwezigheid.
In de periode dat u geniet van uw vakantie
houden onze inspecteurs graag een oogje
in het zeil en controleren regelmatig aan en
rond uw woning. Als zij verdachte zaken opmerken, nemen zij contact op met een door
u aangeduide contactpersoon. Die kan dan
samen met de politie een kijkje nemen in de
woning. De politie hoopt om op deze manier
het risico te verminderen op een inbraak.
U kan uw aanvraag doen door het formulier ‘vakantietoezicht’ in te vullen, dat te
vinden is op de website www.politienoorderkempen.be. Mail dat formulier naar
pz.noorderkempen@police.belgium.eu of
steek het in de brievenbus van het politiekantoor.
Weet u graag meer over hoe u zelf uw woning door enkele eenvoudige tips kan beveiligen? Daar vindt u alles over op de website
www.besafe.be. Als u weet dat een inbreker gemiddeld na drie minuten zijn poging
staakt, dan is dat zeker de moeite waard!

onderwijs

info’zine
Een uitgave van stadsbestuur Hoogstraten

Inschrijfmomenten scholen
Basisscholen

Secundaire scholen

Vrije basisschool Meerle
Na afspraak via e-mail: directie@deklimtoren.be

ASO Spijker
2 juli - 10 juli van 9.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 17.00 uur
Vanaf 16 augustus: enkel na
afspraak,telefonisch op 03 314 55 36

Gemeentelijke basisschool Meer
2-4 juli van 10.00 – 12.00 uur
Of vanaf 20 aug. van 10.00 – 12.00 uur
Of na afspraak via e-mail: directie@demeerpaal.be
Vrije basisschool Minderhout
Na afspraak via e-mail:
directie@scharrel.be
Vrije basisschool Klein Seminarie
Na afspraak via e-mail: basisschool@
klein-seminarie.be of telefonisch op
03 340 40 45
Vrije basisschool Spijker
2-4 juli van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00
– 17.00 uur
Of na afspraak via e-mail:
ruud.oomen@spijker.be
Gemeentelijke basisschool MeerselDreef
2 - 3 juli van 10.00 – 12.00 uur
Of van 20 - 31 augustus elke werkdag van
10.00 – 12.00 uur
Of na afspraak via e-mail: directie@
dreefke.be of telefonisch op 03 315 80 53
Gemeentelijke basisschool Wortel
2 - 3 juli van 10.00 – 12.00 uur
Of van 20 - 31 augustus elke werkdag van
10.00 – 12.00 uur
Of na afspraak via e-mail: directie@dewijsneus.be of op 03 314 50 41
Gemeentelijke basisschool Hoogstraten
2 - 3 juli van 10.00 – 12.00 uur
Of van 20 - 31 augustus elke werkdag van
10.00 – 12.00 uur
Of na afspraak via e-mail: directie@gbshoogstraten.be of telefonisch op 03 314
84 44
Met ingang van de inschrijvingen voor
het schooljaar 2018-2019 is de maximumcapaciteit van de GBS Hoogstraten
vastgelegd op 46 kinderen per geboortejaar. Dat betekent 184 leerlingen in de
kleuterschool en 276 in de lagere school.

Klein Seminarie
2 juli - 10 juli, van 9.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 18.00 uur
Vanaf 16 augustus: enkel na afspraak,
telefonisch op 03 340 40 40
VITO
2 juli - 10 juli, van 9.00 tot 18.00 uur
Vanaf 16 augustus: enkel na afspraak,
telefonisch op 03 340 40 30
VTI Spijker
2 - 6 juli, van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 18.00 uur
9 juli, 10 juli en na 16 augustus: enkel na
telefonische afspraak op 03 340 22 80

Werkten mee
Redactie:

T. Rombouts, R. Van Aperen
R. Pijpers, J. Cools, I. Brosens,
J. Verlinden, H. Goossens,
L. Martens, J. Desoete, P. Van
Dijck, P. Van Deun, C. Ruts,
C. Van den Bogaert G.Muësen
B. Sterkens en B. Blockx

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
Tandartsen
(weekends en feestdagen)
Apothekers

014 410 410
0903 39 969
0903 99 000

Zitdagen
- Pensioenen

2de dinsdag van de even maanden
van 09.00 tot 11.30 uur

- Huisbezoekenteam/medewerker ouderen:
elke maandag van 13.30 tot 15 uur
elke 1ste maandag van 18.00 tot 19.30 uur

Kunstonderwijs

- Personen met een handicap FOD Sociale Zekerheid

IKO
Voor alle afdelingen, ongeacht de
leslocatie (Brecht, Hoogstraten, Meer,
Meerle), kan u inschrijven op het IKOsecretariaat in de Dr.Versmissenstraat
6 te 2320 Hoogstraten tijdens de openingsuren.
• Tijdens Heilig Bloed
(27-28 mei, 3 juni)
• Van 4 tot en met 30 juni
• Van 27 augustus tot en met 31 aug.

- Defensie

Voor zover de ateliers nog niet volzet
zijn, lopen de inschrijvingen nog door
van 1 tot 29 september.
Meer info:
www.iko-dekunstacademie.be.
Academie voor Muziek en Woord
Noorderkempen
Nieuwe leerlingen kunnen een infobrochure met inschrijvingsformulier opvragen bij het secretariaat in de Pastoor de
Katerstraat 5, 2387 Baarle-Hertog.
U kan ook online een aanvraag tot inschrijving invullen via www.amwn.be.
Meer info: info@amwn.be | 014 699 539

elke 2de woensdag van 09.30 uur tot 10.30 uur
elke 3de dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur (enkel
op afspraak 0800 333 48)

Vragen

Administratief centrum
Vrijheid 149
03 340 19 11
info@hoogstraten.be - www.hoogstraten.be
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