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Beste inwoner

Zondag 24 april woonde u misschien de 
feestelijke opening van het toeristisch sei-
zoen bij? In heel Hoogstraten was het een 
drukke dag die zondag, want ook het BIM 
evenement in het VITO, de opendeurdagen 
van de middelbare scholen en ook nog en-
kele verenigingsactiviteiten trokken veel 
wat bezoekers. De zomerse gezelligheid in 
Hoogstraten met allerlei activiteiten voor 
jong en oudis dan ook officieel en stevig 
gestart. Op het einde van deze maand staat 
een volgende klepper van formaat ons op te 
wachten: Heilig Bloed. Deze mooie traditie 
houden we met veel plezier en respect in 
ere. Speciaal dit jaar is er een hele midden-
katern aan gewijd. Alle informatie over de 
festiviteiten, verkeersomleidingen en be-
zienswaardigheden vindt u hier terug. Wij 
hopen dat u van deze feesten geniet.

U heeft het misschien al gemerkt dat het kli-
maatdebat op Vlaams niveau is gestart. Als 
stadsbestuur ondertekenden wij de burge-
meestersconvenant met als doel om samen 
met onze inwoners en bedrijven acties uit te 
werken om onze CO² uitstoot te verminde-
ren.

Kempen 2020 wil in dit kader in het voor-
jaar de nadruk leggen op het promoten van 
streekproducten, producten van bij ons. 
Deze actie lijkt geschreven op maat van 
de Hoogstratenaren. Met de diverse land-
bouwtakken op ons grondgebied hebben 
wij namelijk héél wat lekkere en gezonde 
‘producten van bij ons’ en met de aardbei 
hebben wij een absolute topper van een 
streekproduct in huis. Hoewel dit misschien 

het bekendste streekproduct van Hoogstra-
ten is, ben ik er zeker van dat vele andere 
streekproducten, die u misschien nog niet 
kent, u vast en zeker ook kunnen bekoren. 
U kan ze steeds terugvinden bij onze dienst 
voor toerisme.

Vorig jaar daagde Kempen 2020 mij als bur-
gemeester uit om een hele week lang mijn 
verplaatsingen met de fiets te doen. Een 
hele beleving, maar ook heel wat positieve 
ervaringen. Daarom dat ik ook graag uw 
aandacht vraag voor de actie ‘Met Belgerin-
kel naar de Winkel’. Neem uw fiets in plaats 
van de auto, het is gezond, u vermindert 
de files én de CO²-uitstoot. Waarschijnlijk 
zijn er ook in uw thuisomgeving nog heel 
wat mogelijkheden om uw CO²-uitstoot te 
verminderen. Het stadsbestuur wil u graag 
helpen om de mogelijkheden te ontdekken. 
Onze huisbezoeker wonen adviseert en be-
geleidt u graag voor een lager energiefac-
tuur en een betere woonomgeving. Hebt u 
interesse voor de samenaankopen dakisola-
tie en zonnepanelen? U vindt hierover alles 
terug in dit info’zine.

Als laatste wil ik de werking van onze bibli-
otheek nog even in de bloemetjes zetten. 
BiBHoogstraten kreeg in maarteen eervolle 
derde plaats van de Kempense bibliothe-
ken, na Turnhout en Balen. Deze plaats werd 
toegekend na de beoordeling van 18 para-
meters, aangevuld met een boekentest. Ook 
op vernieuwingen van materialen, het aantal 
leners, het lidgeld en boekenlijsten scoort 
BiB Hoogstraten uitstekend. Een dikke 
pluim voor onze bib en haar bezoekers!

Burgemeester Tinne Rombouts 

Voorwoord...



Op stap met 
de huisbezoeker 
Wonen!
U heeft interesse in het verlagen van uw energiefactuur? Het ver-
hogen van de isolatiewaarde van uw woning? U heeft misschien 
vragen rond de toegankelijkheid van uw woning of het verbeteren 
van uw wooncomfort. Dan kan u terecht bij de huisbezoeker. Onze 
huisbezoeker geeft gratis advies en begeleiding aan huis voor een 
lager energiefactuur en een betere woonkwaliteit.

Energie besparen? Woonkwaliteit verbeteren? Stadsbestuur Hoogstraten helpt!
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Gezinnen met een hoge energiefactuur of 
een matige tot lage woonkwaliteit kunnen 
bij ons terecht. Kaat Maes is sinds 2015 
medewerker Wonen van het huisbezoeken-
team        van Hoogstraten. Kaat gaat ook ac-
tief aan de slag in wijken met veel renovatie-
potentieel. Zo bereikt ze een mooie mix van 
gezinnen in verschillende woonsituaties. 
Niet alleen eigenaars, maar ook huurders 
kunnen bij de huisbezoeker terecht.

Gratis advies en begeleiding 
aan huis
Tijdens het huisbezoek bespreekt de huisbe-
zoeker uw energiefactuur en wordt de woon-
kwaliteit in kaart gebracht. Ze zoekt samen 
met u naar voordeligere energiecontracten 
op maat van uw gezin. Samen werken jullie 
een advies uit over de prioriteiten voor uw 
gezin en woning. Dit kan gaan over kleine 
gedragsveranderingen of jullie sporen met 
een energiemeter energieverslindende toe-
stellen op in uw huis. Rekening houdend 
met uw woonwensen van nu én in de toe-
komst, geeft de huisbezoeker u een advies 
over prioriteiten voor uw woning en hoe snel 
u de maatregelen zal terugverdienen door 
uw besparing op het energiefactuur.

Na het eerste bezoek biedt onze huisbe-
zoeker u begeleiding bij uitvoering van de 
maatregelen. En deze dienstverlening is 
maatwerk: van eenvoudige veranderingen 
in enkele dagdagelijkse handelingen tot in-
grijpendere veranderingen aan uw woning.

De eerste restulaten
Tijdens het eerste werkjaar van onze huis-
bezoeker kregen tientallen gezinnen reeds 
een bezoek aan huis. Naar aanleiding van 
de huisbezoeken gingen deze gezinnen 
voordeligere energiecontracten aan, werden 
oude vriezers vervangen door energiezuini-
gere modellen, verwarmingsinstallaties die 
niet meer rendabel waren ruimden plaats 
voor condensatieketels en heel wat daken 
kregen een dikke isolatielaag die zacht is 
voor de portemonnee. En dit is slechts een 
handgreep uit de eerste resultaten…

Interesse? 
Denkt u dat u een hoog energieverbruik 
heeft of bent u zoekende naar mogelijke 
energiebesparende maatregelen aan uw 
woning? Neem contact op met ons Woonlo-
ket. Onze diensten helpen u graag verder. 
Onze medewerkers bekijken samen met u of 
onze huisbezoeker een meerwaarde voor u 
kan zijn. 

huisbezoeker Kaat: “Een huisbezoek heeft 
vaak onmiddellijk resultaat, want door te 
praten over ons verbruik worden we ons 
bewust van de pijnpunten. Door kleine ge-
dragsveranderingen besparen we vaak al 
heel wat. Als we vervolgens ook nog durven 
te investeren in isolatie leveren ingrepen aan 
de woning een nog grotere besparing op!”

Het huisbezoekenteam van Hoogstraten bestaat uit een medewerker ouderen en een medewerker wonen. Beide collega’s gaan de baan op om 
mensen thuis advies en begeleiding te bieden.  
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Enkele klanten van de 
huisbezoeker aan het woord : 
“Ik noteer vanaf nu elke maand mijn 
meterstanden. Ik begrijp ook eindelijk 
mijn energiefactuur en ga m’n verbruik 
beter opvolgen.”

“We hebben na het bezoek ons dak 
meteen geïsoleerd. Gisteren is er een 
firma geweest voor een offerte voor 
muurisolatie.”

”De huisbezoeker heeft het verbruik 
van onze koelkast en ons aquarium 
gemeten. Die toestellen verbruiken op 
een jaar meer dan 400 euro! Die gaan 
we beide vervangen.”

“Na het bezoek van de huisbezoeker 
zijn we in gesprek gegaan met onze 
verhuurder en werd het dak van onze 
huurwoning geïsoleerd.”

Wonen en energie in Hoogstraten 
enkele cijfers
Stadsbestuur Hoogstraten zet sterk in op begeleiding van gezinnen bij 
energiebesparing, bouwen en verbouwen. We willen onze inwoners hel-
pen om hun woning klaar te maken voor de toekomst. Een grondige ver-
betering van de kwaliteit en energieprestatie van de woningen in Hoog-
straten is noodzakelijk. Omdat uzelf, de toekomstige bewoner van uw 
woning, de bouwsector, het klimaat en de gemeente er beter van wordt.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat de woonkwaliteit in Hoogstraten veel 
verbeteringspotentieel heeft.  

 

(Woonkwaliteit van 77 willekeurige woningen in Hoogstraten, gebouwd voor de energie-

prestatieregelgeving van 2006)

Een gezin uit Hoogstraten verbruikt meer energie dan een gezin uit een 
gelijkaardige gemeente. Dat komt veel gezinnen nog steeds in een ruim, 
vrijstaand huis wonen. Het hoog elektriciteitsverbruik wijst erop dat er 
veel gezinnen zijn met echte energievreters in huis, zoals bijvoorbeeld 
oude toestellen of elektrische verwarming. Gezinnen zijn in Hoogstraten 
goed voor 20% van de CO2-uitstoot in Hoogstraten. Als we een beter 
klimaat willen voor onze kinderen, zullen we dus ook zelf aan de slag 
moeten gaan en thuis minder energie verbruiken.

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

61% 
heeft weinig 

of geen dakisolatie

80% 
heeft geen 

muurislolatie

38% 
stookt bij

61% 
heeft een 

ouder type 
verwarmings-

ketel

 
Hoogstraten heeft een burgemeestersconvenant met 
Europa voor minder CO2-uitstoot. We helpen gezinnen, 
bedrijven, organisaties en bezoekers in Hoogstraten 
om minder energie te verbruiken. Doet u mee?
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7 op 7
tot uw dienst! 

Sinds 1 april is Toerisme Hoogstraten weer 
open op zon- en feestdagen. Tot en met 30 
september kunt u 7 dagen op 7 terecht in 
de kelder van het historisch stadhuis. Op 
weekdagen staat de deur open van 9 tot 
12 uur en van 13 tot 16 uur. In het weekend 
en op feestdagen starten we om 10 uur. 
Wees welkom!

Hoogstraten 
hangt de 
regenboogvlag 
uit
17 mei is de Internationale Dag Tegen 
Homofobie en Transfobie. Hiermee wil 
men aandacht vragen voor discrimi-
natie van holebi’s (homo’s, lesbien-
nes en biseksuelen) en transgenders. 
Over heel de wereld worden er acties 
gevoerd om solidariteit te tonen met 
holebi’s en transgenders. Wij geven 
alvast gehoor aan deze oproep en 
tonen dat onze stad begaan is met al 
zijn inwoners, ongeacht hun seksuele 
oriëntatie. Discriminatie, op welke ba-
sis dan ook, is onaanvaardbaar.

“Het doet ons plezier om de regen-
boogvlag te zien wapperen in Hoog-
straten”, zegt Jeroen Borghs, woord-
voerder van çavaria. “Dit klein gebaar 
geeft een duidelijk signaal, namelijk 
dat iedereen hier welkom is en dat 
discriminatie hier niet getolereerd 
wordt.”

Toerisme hoogstraten

In de maand mei zijn de stedelijke 
diensten gesloten op 5, 6 en 16 mei. 
De bibliotheek is echter wel open op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 mei (donder-
dag 5 mei en maandag 16 mei sluiten 
ze wel).

Sluitingsdagen
in mei
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Electrobeurs 
in Hoogstraten
Kwaliteitsvolle tweedehands elektro nodig 
voor een spotprijsje? Kom dan vanaf za-
terdag 7 mei zeker eens langs in de Kring-
winkel van Hoogstraten. De elektrische en 
elektronische apparaten werden volledig 
hersteld en getest in het hergebruikcentrum 
van De Kringwinkels WEB. Zo geniet u als 
klant van één jaar garantie op alle appara-
ten die u aankoopt. Bovendien vertelt de 
ecoscore u hoe zuinig het toestel is voor 
het milieu én voor uw portemonnee. Waar?  
Meerseweg 135 B in Meer!

 

Wijziging aan Tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden (HAB) en Inkomensvervangende 
en integratietegemoetkoming (IVT/IT)

Vanaf 11 april kan u met behulp van een korte online vragen-
lijst (of met hulp van een familielid of kennis) uw aanvraag 
indienden. Log met uw elektronische identiteitskaart in op 
www.myhandicap.belgium.be en vul de vragenlijst in. Deze 
nieuwe manier van werken zorgt voor een snellere, eenvou-
digere en persoonlijke behandeling van uw aanvraag.

Wenst u hulp bij het invullen van deze aanvraag? U kan ui-
teraard terecht bij het stadsbestuur, dienst burgerzaken. 
We helpen u graag verder. Als u langskomt, vergeet dan 
niet uw identiteitskaart, bankrekeningnummer en naam 
van uw behandelende arts mee te brengen.

Meer info | Dienst burgerzaken | 03 340 19 33  
bevolking@hoogstraten.be

Sluitingsdagen
in mei
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Betaalbaar
Wonen

IOK verkoopt in samenwerking met de stad 
Hoogstraten de verkaveling Capuciene Bos-
schen 2. De verkaveling is gelegen in Meer-
sel-Dreef aan de Jan de Wysestraat. Het gaat 
om loten 1 t.e.m. 5 en lot 10 van het verkave-
lingsplan.

Kandidaat-kopers kunnen zich inschrijven 
van maandag 30 mei 2016 tot en met vrijdag 
10 juni 2016 op de dienst Ruimtelijke Orde-
ning, stadhuis Hoogstraten, Vrijheid 149.  Op 
maandag kan dit eveneens tussen 18u en 
20u.

De verkoop is voorzien op maandag 20 juni 
2016 in het stadhuis te Hoogstraten om 18u.
Meer informatie zoals o.a. prijzen, opper-
vlakte, voorwaarden. 
- www.iok.be/CapucieneBosschen
- grondbeleid@iok.be
- 014 56 27 44
- scan QR-code 

Zitdag belastingen
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte?
Belastingambtenaren staan hiervoor ter beschikking op volgende zit-
dagen:

- Belastingkantoor te Brasschaat, Ruiterijschool 3, 2930 Brasschaat 
 in mei iedere werkdag van 9 tot 12 uur
 heel juni iedere werkdag van 9u tot 15 uur
- Bibliotheek Hoogstraten, Lindendreef 1b, Hoogstraten
 dinsdag 24 mei, 9u tot 12uen 13u30 tot 15u30 uur
- Telefonisch op nummer 02 572 57 57

Bijna iedere belastingplichtige kan zijn aangifte indienen via internet, 
namelijk via het systeem www.taxonweb.be. Via http://www.myminfin.
be kan u uw persoonlijke fiscale informatie raadplegen en eventueel 
uw aanslagbiljetten afdrukken. De persoonlijke gegevens zijn toegan-
kelijk via de elektronische identiteitskaart (eID) of de federale token.

Nieuw in de uitleendienst
Er zijn 4 zwarte vouwtenten aangekocht, 4m op4m, zeer gemakkelijk 
opstelbaar.

De speelkoffers van de uitleendienst zijn uitgerust met nieuwe speel-
materialen. Er is een speelkoffer voor +6jarigen, kleuters tot 7 jaar, reu-
zen gezelschapsspelen en een sportkoffer. 
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‘Armoedebestrijding via werkverschaffing’ was de  idyllische doelstelling bij 
de oprichting van de landloperskolonies van Merksplas en Wortel. De strikte 
orde en tucht die er toen heerste, wordt vandaag weerspiegeld in enorme 
dreven en statige architectuur, ontworpen door architect Victor Besme op 
het einde van de 19e eeuw. 

Openwervendag: 
De Kolonies

Tot 1 maart 1993, toen  werd - van dag op 
dag - de wet op de landloperij in België af-
geschaft. Het uitgestrekte gebied dreigde te 
versnipperen en verloren te gaan. Via de op-
richting van Kempens Landschap vzw werd 
dit voorkomen: inrichting en opwaardering 
zijn sindsdien aan de orde op de kolonies.  
De Grote Hoeve en de Landloperskapel van 
Merksplas-Kolonie worden heden stapsge-
wijs gerestaureerd en zullen een toeristisch-
recreatieve herbestemming krijgen. In het 
woonstalhuis van de Grote Hoeve zal bin-
nenkort een bezoekerscentrum openen dat 

de toegangspoort tot Wortel- en Merksplas-
Kolonie wordt.

Ondertussen zijn de Vlaamse en Neder-
landse Kolonies samen ook op weg om in 
2018 een plek te bemachtigen op de Unesco 
Werelderfgoed lijst! Nochtans stonden Wor-
tel- en Merksplas-Kolonie in 1997 nog op de 
lijst van meest bedreigde werelderfgoed. 
Van een omwenteling gesproken! Kom het 
unieke karakter van de werf zelf aanschou-
wen tijdens Open Wervendag!
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buitenspeeldag

Buitenspeeldag
Woensdag 13 april was het buitenspeldag. Heel wat kinderen vonden hun weg naar De Mosten en 
genoten van het mooie weer in de talloze activiteiten.
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1. Enthousiaste leden van de jeugdraad testen een klimaatspel (Urban climate game) voor jongeren. Ze gaven een advies 
over de uitrol van het spel op maat van Hoogstraten. - 2. Tijdens de Jeugdboekenweek bezochten alle klassen van het derde 
leerjaar de hoofdbib. Met het Ganzenbord leerden ze boeken zoeken in het rek en via de catalogus. 3. Aan wie last heeft van 
allergie, gaf herboriste Nancy Popieul van Gezond Natuurlijk allerlei tips. - 4 Donderdag 14 april was er een opruimactie in 
de Industriezone De Kluis. - 5. Napoleon, landbouwer en voorzitter van de vereniging van coöperaties is een voorbeeld voor 
Afrikaanse boeren.

1

2

3 2

4 5
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Samenaankoop 
zonnepanelen
Zijn zonnepanelen nog wel rendabel 
hoor ik u denken. U betaalt inderdaad 
een prosumententaks voor het dub-
bel verbruik van het elektriciteitsnet. 
Maar ook de elektriciteitsprijs is het 
afgelopen jaar sterk gestegen.

Om die reden wil de provincie met de groeps-
aankoop zonnepanelen inwoners maximaal 
ondersteunen om toch in groene elektriciteit 
te investeren. We doen dit door een totale 
begeleiding te bieden, van offerte tot goede 
werking van de installatie.

Plaats nu uw zonnepanelen, dan zijn deze in 
ongeveer 10 jaar terugverdiend. Nadien kan 
u zeker nog 15 jaar genieten van uw zelf op-
gewekte en bijna gratis groene elektriciteit.

Inschrijven kan via www.samengaanwegroe-
ner.be (van 30 mei tot en met 9 augustust).
Meer informatie vindt u op de website of bel 
het gratis nummer 0800 26 177

We helpen u verder. Met de samenaankoop dakisolatie!

Is uw dak niet 
of matig geïsoleerd?

In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 30 % van de warmte 
door het dak. En toch heeft 22% van de woningen nog geen dak-
isolatie. Nochtans is de investering snel terugverdiend. Zeker als 
u weet dat er in 2016 nog  premies zijn. Door een grote groep 
geïnteresseerden te verzamelen, kunnen we de prijs drukken 
waardoor de investering nog sneller terugverdiend zal zijn. De 
groepsaankoop is zowel bedoeld voor zelfplaatsers, als voor uit-
voering door een erkend aannemer. Naast traditionele zitten er 
ook bio-ecologische isolatiematerialen in het gamma. 

Financieel interessant
Een niet-geïsoleerd dak isoleren is nog steeds de beste inves-
tering die u voor uw woning kan maken. U krijgt bovendien nog 
steeds premies van de overheid. 

Meer info
Woonloket Hoogstraten I wonen@hoogstraten.be I 03 340 19 11

wonen

Steeds meer gezinnen in Hoogstraten verbeteren de energieprestatie van hun woning. Met slimme investeringen 
besparen ze op hun energiefactuur.

Minder CO2 uitstoten? Het stadsbestuur helpt.
Een samenaankoop verlaagt de kostprijs en biedt garanties op kwaliteit. U kan uiteraard ook nog altijd prijs vragen bij een 
Hoogstraatse handelaar of installateur



Kijkt u al uit naar de Heilig Bloedfeesten in Hoogstraten? Het Heilig Bloedcomité hoopt u ook dit jaar 
weer te mogen verwelkomen. Kom een kijkje nemen en geniet van de ambiance van de kermis, de 
jaarmarkt, de stratenloop, de tentoonstelling in het museum, de tentoonstellingen in het I.K.O. en 
natuurlijk ook de Heilig Bloedprocessie. U merkt, Hoogstraten houdt haar tradities in ere en wil ook dit 
jaar in het kader van Heilig Bloed mensen samenbrengen. Want elkaar ontmoeten doet deugd!

Elk jaar kiest het Heilig Bloedcomité een thema waarrond de ‘Heilig Bloedweek’ is opgebouwd. In 
het door paus Franciscus afgekondigd Bijzonder Jubileumjaar ligt het voor de hand dat het comité wil 
werken rond het Jaar van de Barmhartigheid. Barmhartigheid is geen woord dat u vaak gebruikt en het 
klinkt wellicht wat oubollig in de oren. Misschien spreken de volgende omschrijvingen u meer aan: 
warmhartigheid, hartelijkheid, tederheid, medegevoel, solidariteit.
Laat de processie u inspireren om ‘warm’ en ‘hartelijk’ om te gaan met iedereen.

In het kader van het Jaar van de Barmhartigheid worden nog heel wat andere activiteiten gepland. U 
vindt ze ook in deze infokatern. Het Heilig Bloedcomité, pastoor Bart Rombouts en het stadsbestuur 
van Hoogstraten wensen u mooie Heilig Bloeddagen toe!

uitneem-
bare

katern

Heilig Bloedfeesten in Hoogstraten
21 – 29 mei 2016



Programma Heilig Bloed 2016
Zaterdag 21 mei - Openingsavond
19 uur  Eucharistieviering
  Het PIUSKOOR zingt de Missa Modalis van Jos Bruurs.
  Aansluitend: viering van enkele verdienstelijke mensen,
  daarna receptie in parochiezaal Pax.

Zondag 22 mei - Eerste zondag
08.30 uur Eucharistieviering
10 uur  Plechtige hoogmis met zang door de SCOLA GREGORIANA
11.15 uur Processie richting noord
                              Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk

Donderdag 26 mei - Sacramentsdag
10 uur  Plechtige eucharistieviering voorgegaan door Z.E.P. Bruno Aerts,
                             vicaris-generaal van ons bisdom en met zang door 
  het OKRA-koor
11.15 uur Processie in de kerk
12 uur  Gezellig samenzijn in de Pax, voor wie zich vooraf inschrijft

Zondag 29 mei - Tweede zondag
08.30 uur Eucharistieviering
10 uur  Plechtige hoogmis met zang door de SCOLA GREGORIANA
11.15 uur Processie richting zuid 
  (langs de torens van het WZC Stede Akkers)
                               Bij slecht weer: verkorte processie in de kerk



De oorsprong van de Heilig Bloedprocessie
Omstreeks 1380 stootte priester Eligius van den Aker tijdens de mis in de kerk van Boxtel per onge-
luk de kelk met geconsacreerde wijn om. De witte wijn vloeide over het corporale en de altaardwaal 
en veranderde onmiddellijk in rood, in het bloed van Christus. Eligius waste en bleekte de doeken 
maar de vlekken waren niet weg te krijgen. Hij hield het voorval geheim en pas op zijn sterfbed 
vertelde hij wat er was gebeurd.

De doeken worden een eerste keer getoond
Op 12 juni 1380 verleende kardinaal Pileus de toestemming om de doeken eens per jaar – op de 
eerste zondag na Pinksteren – aan de inwoners van Boxtel te tonen. Zo werd Boxtel een bedevaart-
plaats.

Van Boxtel naar Hoogstraten
Na 1648, toen Nederland in handen van de Hervormden kwam, kon Boxtel niet meer instaan voor 
de veiligheid van de doeken. Ze werden eerst overgebracht naar de Sint-Michielsabdij in Antwer-
pen 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 Hoog-
straten. De processie gaat dus al meer dan 360 jaar uit, met enkele kleine onderbrekingen tijdens 
de oorlogsjaren. Ze heeft plaats op de eerste en de tweede zondag na Pinksteren en vertrekt rond 
11.15 uur aan de Sint-Katharinakerk.

 
Activiteiten in het kader van het jaar van de barmhartigheid
Van paaszondag 27 maart tot zondag 18 september opent de Sint-Katharinakerk haar deuren 
voor bezoekers iedere vrijdag- en zondagnamiddag van 13 uur tot 16 uur. U kan onze kerk ver-
kennen aan de hand van een kleine gids. Deze is gratis te verkrijgen. U kan ermee door de kerk 
wandelen en kijken met ‘de bril van de barmhartigheid’. Op verschillende plaatsen wordt de 
barmhartigheid van God rijkelijk uitgebeeld. 

Fietstocht, barmhartigheidswandeling en zoektocht voor kinderen
De toeristische dienst werkte een fietstocht uit rond de kapellekens in de buurt. Daarnaast is 
er ook een wandeling en zoektocht voor kinderen. Meer informatie over Heilig Bloed en het 
Jaar van Barmhartigheid vindt u op de websites:
- processiesvandenoorderkempen.be
- sintkatharinahoogstraten.be



Parkeerverbod:
- vanaf maandag 16 mei 9 uur tot woensdag 

18 mei 23 uur in Veilingstraat
- donderdag 19 mei van 13 uur tot 17 uur aan 

de Sint-Katharinakerk
- woensdag 18 mei van 16 uur tot 23 uur in 

de kermiszone nl. Vrijheid, Gravin Elisa-
bethlaan, Karel Boomstraat, Alfred Ost-
straat, ’s Boschstraat, Boxtelstraat, Tin-
nenpotstraat en Brouwerijstraat

- zondag 22 mei van 9 uur tot 13 uur op het 
parcours van de processie

- zondag 22 mei van 13 uur tot 24 uur in 
de kermiszone nl. Vrijheid, Gravin Elisa-
bethlaan, ’s Boschstraat, Tinnenpotstraat, 
Alfred Oststraat, Karel Boomstraat, Culen-
borglaan

- maandag 23 mei van 16.30 uur tot 21 uur 
in kermiszone nl. Vrijheid, Gravin Elisa-
bethlaan, ’s Boschstraat, Tinnenpotstraat, 
Alfred Oststraat, Karel Boomstraat, Culen-
borglaan

- woensdag 25 mei van 12 uur tot donderdag 
26 mei 07.30 uur in de kermiszone, markt-
zone en de omleidingswegen nl. Vrijheid, 
Heilig Bloedlaan, Gravin Elisabethlaan, 
Karel Boomstraat, Alfred Oststraat, Gel-
melstraat, Peperstraat, Tinnenpotstraat, 
Koolhof, Heilig Bloedstraat, Culenborglaan 
en ’s Boschstraat

- zondag 29 mei van 9 uur tot 13 uur op het 
parcours van de processie en in een ge-
deelte van Dokter Versmissenstraat

- zondag 29 mei van 13 uur tot 24 uur in 
de kermiszone nl. Vrijheid, Gravin Elisa-
bethlaan, ’s Boschstraat, Tinnenpotstraat, 
Alfred Oststraat, Karel Boomstraat, Culen-
borglaan

- maandag 30 mei van 13 uur tot 17 uur aan 
de Sint-Katharinakerk

Beperkte doorgang:
- vanaf woensdag 18 mei 23 uur tot maandag 

30 mei 5 uur  wordt er een 30 km zone voor-
zien in de kermiszone

- vanaf woensdag 18 mei 23 uur tot maandag 
30 mei 5 uur wordt in Vrijheid, Gravin Elisa-
bethlaan en Heilig Bloedlaan, enkel plaat-
selijk verkeer en fietsers toegelaten

- woensdag 18 mei van 17 uur tot 23 uur  
wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in 

Leemstraat en Karel Boomstraat (éénrich-
tingsverkeer wordt omgedraaid)

- zondag 22 mei van 10 uur tot 13 uur wordt 
éénrichtingsverkeer ingesteld in Leem-
straat

- woensdag 25 mei van 17 uur tot 23 uur 
wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in 
Leemstraat

Er zal een volledig doorgangsverbod 
gelden op de Vrijheid:
- woensdag 18 mei van 17 uur tot 23 uur, 

tussen de kruispunten met ’s Boschstraat 
en Buizelstraat en op het eerste gedeelte 
van Gravin Elisabethlaan

- zondag 22 mei van 10 uur tot 24 uur tus-
sen de kruispunten met Loenhoutseweg 
en Moerstraat. Tijdens de processie van 10 
uur tot 13 uur is er een strengere verkeers-
beperking (zie www.hoogstraten.be);

- maandag 23 mei van 16.30 uur tot 21 uur, 
tussen de kruispunten met ’s Boschstraat 
en Buizelstraat en op het eerste gedeelte 
van Gravin Elisabethlaan;

- vanaf dinsdag 24 mei  van 22 uur tot 
woensdag 25 mei 6 uur, tussen de kruis-
punten met Gravin Elisabethlaan en Bui-
zelstraat (plaatsing overkapping Vrijheid)

- vanaf woensdag 25 mei van 12 uur tot don-
derdag 26 mei 07.30 uur. Tijdens de stra-
tenloop van 17.30 uur tot 20.30 uur geldt 
een volledig doorgangsverbod op het tra-
ject van de stratenloop.

- vanaf donderdag 26 mei van 22 uur tot 
vrijdag 27 mei 5 uur, tussen de kruispun-
ten met Gravin Elisabethlaan en Buizel-
straat (afbraak overkapping Vrijheid)

- zondag 29 mei van 10 uur tot 24 uur tus-
sen de kruispunten met Loenhoutseweg 
en Moerstraat. Tijdens de processie van 10 
uur tot 13 uur is er een strengere verkeers-
beperking. (zie www.hoogstraten.be)

VERKEER IN GOEDE BANEN TIJDENS DE FESTIVITEITEN 
(zie www.hoogstraten.be)

Tijdens de hele feestperiode wijzigt de dienstverlening van 
De Lijn. De Lijn bedient bepaalde haltes niet, sommige hal-
tes 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
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De stratenloop Hoogstraten vindt plaats op 
woensdag 25 mei vanaf 18u25. De sportraad 
organiseert dit sportieve initiatief voor de 
31e keer. Inschrijven hiervoor kan bij voor-
keur online via de website van Hoogstra-
ten of ter plaatse bij Versmissen, Janssens 
& Partners, Gravin Elisabethlaan 7 te 2320 
Hoogstraten. 
U kan kiezen tussen de jogging van 5 of 10 
km of de wedstrijd van 10 km. Voor de jeugd 
zijn de afstanden 500m voor het 1ste tot 
3de leerjaar en 1200m voor het 4de tot 6de 
leerjaar. Zet ook dit jaar een mooie prestatie 
neer voor uzelf en begin alvast te trainen. 

Meer info | Sportdienst | sport@hoogstra-
ten.be | 03 340 19 51 | www.hoogstraten.be

Vacature lesgever Spinning (m/v)
Elke mens maakt deel uit van de samenleving. In een gevangenis is 
dat niet vanzelfsprekend.De Rode Antraciet vzw werkt aan een maxi-
male interactie tussen gevangenen en buitenwereld.
 
Vanuit die drijfveer brengt De Rode Antraciet vzw een groepsaanbod 
van sport en cultuur in de gevangenissen van Vlaanderen en Brus-
sel. Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte voor engage-
ment,  zelfontplooiing en sociale verbinding.
 
De Rode Antraciet vzw realiseert dit aanbod voor en met gevange-
nen, met een netwerk van partners brengt De Rode Antraciet vzw 
zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen en realisaties en ver-
halen uit de gevangenis naar buiten.

Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft al verschillende jaren een 
samenwerking met de Rode Antraciet vzw voor het sportaanbod in 
de gevangenissen van Wortel en Hoogstraten.

Wat
Voor lessen spinning (10 uur totaal) aan mannelijke gedeti-
neerden in de gevangenis van Wortel

Profiel
- 18 jaar of ouder
- Affiniteit hebben met spinning/fitness
- Beschikken over een diploma (VTS/Lichamelijke Opvoeding)

Data en tijdstip
zijn in overleg overeen te komen.

Verloning
Een uurloon en een tegemoetkoming in de reiskosten. Dit 
zal gebeuren volgens barema’s Sport Vlaanderen. Daarnaast 
bent u verzeker via Sport Vlaanderen.
Hebt u interesse of wilt u meer informatie?
Contacteer dan de sportfunctionaris voor de gevangenis Wor-
tel, Koen Korteweg: koen.korteweg@derodeantraciet.be

Haal uw loopschoenen 
uit de kast!
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Vanaf 1 mei presenteert het Land van Mark & Merkske op-
nieuw haar culinaire fietsroute.
Met de culinaire route schuift u aan voor een smakelijk vier-
gangenmenu. Het aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en 
dessert wordt u steeds in een andere zaak op de fietsroute 
voorgeschoteld.

U betaalt 37,50 euro per persoon. 
De route gaat volgens de gekende fietsknooppunten en on-
derweg houdt u halt in de volgende horecazaken.
- Aperitief : Oud Hoogstraeten, Hoogstraten
- Voorgerecht: Eetcafé De Lantaern, Baarle-Hertog
- Hoofdgerecht: Taverne ’t Hofeind, Merksplas
- Nagerecht : De Bouwhoeve, Hoogstraten

Twee dagen vooraf reserveren bij Toerisme Hoogstraten is 
noodzakelijk.

Cadeau
Geeft u de culinaire route liever cadeau? Dat kan: Toerisme 
Hoogstraten verkoopt een specifieke cadeaubon voor deze 
route. Op deze manier kan de persoon in kwestie later zelf 
een reservatie maken op een dag naar keuze.

U vindt de gratis infobrochure bij Toerisme Hoogstraten of 
download ze op www.hoogstraten.be. 

Pater Pio-route
Langs de kapelletjes van Hoogstraten
De Sint-Katharinakerk is één van de geselecteerde 
kerken van het Bisdom Antwerpen in het ‘Buiten-
gewoon jubeljaar van de barmhartigheid’. Hierdoor 
staan er gedurende het hele jaar door verschillende 
activiteiten geprogrammeerd. 

Speciaal voor dit jubeljaar werd een nieuwe fiets-
route samengesteld: de Pater Pio-route. Deze route 
is in de eerste plaats een eerbetoon aan Pater Pio, 
wiens bronzen standbeeld in Meersel-Dreef jaarlijks 
duizenden bedevaarders aantrekt. Verder passeert 
u op deze route heel wat Hoogstraatse kapelletjes. 
Kapelletjes die u misschien al vaak achteloos voor-
bij reed, maar waar u nog nooit echt bij stilstond. 
De route doorkruist alle deeldorpen van Hoogstra-
ten. Op deze manier ontdekt u beslist nog enkele 
nieuwe paadjes, wegeltjes en onbekende stukjes 
natuur. De begeleidende brochure geeft u tekst en 
uitleg bij de verschillende kapelletjes.

U vindt de fietsroute én het impulsboekje van het 
jubeljaar bij Toerisme Hoogstraten.

 in het Land van Mark &Merkske

Culinaire fietsroute

Groepsuitstappen 
in het Land van Mark &MerkskeVoor iedereen die op zoek is naar een origi-nele uitstap, is er de vernieuwde brochure ‘Groepsuitstappen in het Land van Mark &Merkske’. Hoogstraten, Baarle-Hertog en Merksplas bieden een uitgebreid aanbod aan culturele, recreatieve en interessante activiteiten die ervoor zorgen dat u samen met uw vrienden, collega’s of familie een fantastische dag beleeft.

Uiteraard werden heel wat nieuwe activitei-ten toegevoegd aan het reeds bestaande aanbod. Om het uw groep helemaal gemak-kelijk te maken biedt elke gemeente vanaf nu ook een kant-en-klaar arrangement aan. U wordt verwend met een aantrekkelijk programma. De dag start met een gezel-lige ontvangst met koffie en gebak. In de voor- en in de namiddag wordt u op sleep-touw genomen door één van de vakkundige stadsgidsen. En ’s middags wacht u een heerlijk driegangenmenu. 100% Authen-tiek, 100% gemakkelijk en 100% garantie voor een boeiende uitstap.
U vindt de gratis brochure bij Toerisme Hoogstraten of download ze op www.hoog-straten.be
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Dat Hoogstraten voor de derde keer in vijf 
jaar tijd de shortlist haalt, is niet verwon-
derlijk. Met de wandeling ‘Langs verloren 
smokkelsporen’ heeft Hoogstraten een ech-
te winnaar in huis. Deze wandeling situeert 
zich op de grensweggetjes tussen België en 
Nederland. Een eeuw geleden was dit ge-
bied het decor voor kat-en-muis spelletjes 
tussen smokkelaars en douane. Nu biedt dit 
gebied enkel nog een adembenemende na-
tuur, stilte en rust.

www.wandelingvanhetjaar.be
Uiteraard nodigt Toerisme Hoogstraten u in 
de eerste plaats uit om uw wandelschoenen 
aan te trekken en deze prachtige wandeling 

Groepsuitstappen 
in het Land van Mark &MerkskeVoor iedereen die op zoek is naar een origi-nele uitstap, is er de vernieuwde brochure ‘Groepsuitstappen in het Land van Mark &Merkske’. Hoogstraten, Baarle-Hertog en Merksplas bieden een uitgebreid aanbod aan culturele, recreatieve en interessante activiteiten die ervoor zorgen dat u samen met uw vrienden, collega’s of familie een fantastische dag beleeft.

Uiteraard werden heel wat nieuwe activitei-ten toegevoegd aan het reeds bestaande aanbod. Om het uw groep helemaal gemak-kelijk te maken biedt elke gemeente vanaf nu ook een kant-en-klaar arrangement aan. U wordt verwend met een aantrekkelijk programma. De dag start met een gezel-lige ontvangst met koffie en gebak. In de voor- en in de namiddag wordt u op sleep-touw genomen door één van de vakkundige stadsgidsen. En ’s middags wacht u een heerlijk driegangenmenu. 100% Authen-tiek, 100% gemakkelijk en 100% garantie voor een boeiende uitstap.
U vindt de gratis brochure bij Toerisme Hoogstraten of download ze op www.hoog-straten.be

te ontdekken. U aan het wandelen krijgen, 
is tenslotte het hoofddoel. Toch zouden wij 
het ook zeer fijn vinden als u uw stem zou 
uitbrengen op ‘Langs verloren smokkelspo-
ren’. Op deze manier helpt u Hoogstraten 
opnieuw aan de overwinning en maken we 
samen onze slogan ‘een stadje met smaak’ 
meer dan waar.

Stemmen doet u op www.wandelingvanhet-
jaar.be. Dit kan nog tot en met 15 augustus. 
U vindt op deze website eveneens de andere 
kandidaten, de gedetailleerde fiches met de 
wandelkaart en praktische informatie. Al-
vast bedankt voor uw stem!

Hoogstraten opnieuw kandidaat ‘Wandeling van het jaar’

Langs verloren smokkelsporen
Voor de derde keer is Hoogstraten één van de vijf genomineerden voor de provinciale wed-
strijd ‘Wandeling van het jaar’. Toerisme Provincie Antwerpen, die de wedstrijd organiseert, 
legt de lat voor de inzendingen erg hoog. 
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Denkt u aan Hoogstraten en een grens, dan denkt u vast in de eerste plaats 
aan de grens die ons scheidt van onze noorderburen. Er zijn echter ook 
grenzen die minder zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld de grens tussen verenigin-
gen, tussen culturen, tussen jongeren en ouderen of tussen rijk en arm.

Grenzeloos Hoogstraten

Grenzen beperken, 
Grenzen begrenzen...
In het themajaar ‘grenzeloos Hoogstraten’ 
gaan we op zoek naar wat ons verbindt. We 
willen elkaar ontmoeten over alle grenzen 
heen. We willen grenzeloos dromen en de 
grenzeloosheid doorbreken.

In 2017 spoort de dienst cultuur, samen met 
de andere vrije tijdsdiensten en vooral met 
de verenigingen u aan om in Hoogstraten 
grenzeloos te beleven, te proeven en uit te 
proberen. Ga mee aan de slag! Welke muren 
moeten we slopen? Welke grenzen moe-
ten doorbroken worden volgens u? Welke 
verschillen wil u overbruggen en wat kan 
uw verenigingen bijdragen aan grenzeloos 
Hoogstraten?

Wat kan dit themajaar betekenen 
voor u en uw vereniging?

Tijdens het themajaar 
- werken we met alle inwoners en vereni-

gingen samen aan hetzelfde thema. We 
trekken met heel de stad aan hetzelfde 
zeel: Intergenerationeel, intercultureel, 
internationaal en tussen de verschillende 
deeldorpen.

- ondersteunen we projecten van verenigin-
gen die kaderen in het thema extra met 
projectsubsidies.

- zetten we alle activiteiten en projecten 
van verenigingen die (kunnen) kaderen 
binnen het thema extra in de kijker. En 
voeren we extra communicatie.

- stimuleren en ondersteunen we samen-
werkingen die minder voor de hand liggen 
en daardoor zeker een meerwaarde zijn.

Hoe nu verder?
Zin om met het thema aan de slag te gaan? 
Superprima! 
Op dinsdag 10 mei en woensdag 18 mei om 
20 uur organiseert de stuurgroep twee info- 
en brainstormvergaderingen om samen met 
u of uw vereniging na te denken over welke 
mogelijkheden het themajaar grenzeloos 
kan bieden. Laat even weten als u komt via 
de website www.hoogstraten.be/grenze-
loos

Nu al meteen aan de slag?
Dat kan op drie manieren:
1. U heeft een goed idee, plan of project maar 

weet niet goed wie u kan betrekken of u 
het zelf wel kan? De cultuurdienst denkt 
graag mee na over uw idee en hoe we er 
samen met u mee aan de slag kunnen.

2. U kan een bestaand project/initiatief/ac-
tiviteit van uw vereniging volgend jaar uit-
werken of kaderen in het thema. 

3. U gaatnaar aanleiding van het themajaar 
effectief een nieuw project/initiatief/ac-
tiviteit uit de grond te stampen. Dat kan 
gaan om samenwerkingen tussen lokale 
verenigingen maar ook projecten die één 
bepaalde vereniging wil opzetten.

- Heeft u een idee, een concept of project dat 
u graag wil uitwerken of een activiteit die u 
in het kader van grenzeloos kan opnemen? 
Dan denkt de cultuurdienst en bij uitbrei-
ding de stuurgroep graag mee na en pro-
beert waar nodig te ondersteunen.

Projecten kunnen heel het kalenderjaar 2017 
uitgevoerd worden. Projectvoorstellen voor 
het themajaar die zeker in aanmerking wil-
len komen voor de projectsubsidies dienen 
uiterlijk 30 septemberkenbaar gemaakt wor-
den bij de cultuurdienst. Zo kan de stuur-
groep tijdig het jaar inplannen.

Voor meer informatie, vragen of ondersteuning, neem contact op met de dienst cultuur via 
cultuur@hoogstraten.be of bel 03 340 19 84
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Zaterdag 2 april sloot Raf Walschaerts van KommilFoo 
het eerste seizoen van het Gemeenschapscentrum Hoog-
straten af. Met een selectie podiumvoorstellingen proef-
de Hoogstraten van een cultureel aanbod. Namen als 
Kapitein Winokio, Michael van Peel en Filip Jordens pas-
seerden de revue. En daar laten we het natuurlijk niet bij! 
Voor het seizoen 2016-2017 staan er heel wat nieuwig-
heden op het programma. In september gaat het nieuwe 
seizoen van start. Met maar liefst 24 filmvoorstellingen 
en 22 podiumvoorstellingen breidt het aanbod gevoelig 
uit.

Seizoen 2016-2017
Volgend seizoen kan u genieten van de beste films uit de wereldci-
nema bij Ciné Horizon. We voorzien ook een aanbod aan kinderfilms, 
denk onder andere aan De Kleine Prins, Inside Out en Paddington en 
enkele filmtoppers zoals The Big Short, Ben X of Boyhood. Kortom, 
reden genoeg om een film te komen meepikken in GC Hoogstraten!
Op het podium maken we plaats voor de meest uiteenlopende pro-
ducties. Van comedytoppers Alex Agnew en An Nelissen over de ver-
telkunsten van Warre Borgmans en Zaki tot het fenomenale spel van 
Sien Eggers en Wim Willaert. Van de allerkleinsten (2+!) tot de ou-
dere tieners, we proberen voor iedereen wat te voorzien met onder 
andere Theater De Spiegel, Radio Oorwoud, Neeland van Nic Baltha-
zar en Theater Tieret. 

Samenwerking met de Warande
Naast een eigen aanbod kondigen we een fijne samenwerking met 
de Warande aan. Zij renoveren de komende jaren hun schouwburg 
en wijken daarom uit naar omliggende gemeenten. Zo strijken ze 
een tijdje neer in Merksplas en Wortel Kolonie met een aantal prach-
tige locatievoorstellingen. Voor al deze voorstellingen kan je ook 
bij GC Hoogstraten tickets kopen! Op het menu staan onder andere 
Bart Peeters, De Roovers, Helder Seabra en SKaGeN. 

Vriendenpas
Word vrienden van het GC! Voor slechts 10 euro koopt u een Vrien-
denpas. Met deze pas heeft u recht op een heleboel voordelen. Zo 
kan u steeds genieten van het voordeligste tarief, krijgt u extra voor-
delen doorheen het seizoen en krijgt u kortingen bij partners. Maak 
kans op een gratis filmticket en een golden ticket voor het seizoen 
2017-2018! 

  

Ontdek het volledige programma, alle praktische info over 
de ticketverkoop en de Vriendenpas op www.gchoogstraten.be of 

via de www.facebook.com/gchoogstraten! 

Cultuur in het Gemeenschapscentrum

De Vriendenpas koopt u vanaf 22 april9 uur
De ticketverkoop gaat van start op 28 mei om 9 uur!
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Gelukkig kan u de kans op vallen makkelijk 
zelf verkleinen door actief te zijn en uw vei-
ligheid te verhogen. Hoe sneller u daarmee 
begint, hoe beter. De kans dat u als oudere 
op de spoedgevallendienst belandt omwille 
van een valpartij is 10 maal groter dan als 
gevolg van een verkeersongeval. Een val-
partij kan veroorzaakt zelfs al veroorzaakt 
worden door het dragen van verkeerde 
schoenen. Na een valpartij loopt u meer ri-
sico om te worden opgenomen in een zie-
kenhuis of woonzorgcentrum.

Valpreventie en medicatie
In Vlaanderen gebruikt 1 op 3 thuiswonen-
de senioren slaapmedicatie. In hetwoon-
zorgcentrum is dat 1 op 2. Slaapmedicatie 
verdubbelt de kans op een val.Hoe meer 
verschillende geneesmiddelen u moet in-
nemen, hoe groter het risico om tevallen. 
Bepaalde geneesmiddelen zoals slaappil-
len hebben bovendien een grotere impac-
top het valrisico.

-

Het is raadzaam om uw huisarts te 
raadplegen:

- Na een val
- Bij aanhoudende duizeligheid
- Bij loop- en/of evenwichts-
 problemen

 Bespreek het gebruik van genees-
middelen altijd met uw huisarts, 
ook geneesmiddelen die u zonder 
voorschrift kan krijgen. 

- Bespreek ook regelmatig of alle ge-
neesmiddelen die u inneemt, nog 
wel nodig zijn.

- Neem uw medicatie in zoals voor-
geschreven door uw huisarts (cor-
recte dosis, juisttijdstip …). Een 
dag/weekplanner kan daarbij hel-
pen.

- Tracht zoveel mogelijk kalmeer- en 
slaapmiddelen te vermijden.

Tips

Val
preventie

Een op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar. En zo’n valpartij 
heeft vaak nare gevolgen, gevolgen die u liever vermijdt. 
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Winnaar fotowedstrijd
Patrick Van den Bogaert heeft gezien dat bovenstaan-
de foto getrokken is van de voortuin van tandarts 
Bastiaens in Hoogstraten.

Waar in Hoogstraten is 
volgende foto genomen? 
Stuur uw antwoord voor 13 mei 2016 naar de dienst 
communicatie: 
- communicatie@hoogstraten.be
- Dienst communicatie, Vrijheid 149, Hoogstraten 
U mag maximum één mail of brief per gezin insturen. 
Uit de juiste antwoorden trekt een onschuldige had 
één winnaar. De winnaar van deze maand krijgt een 
cadeaubon van Hoogstraten ter waarde van 25 euro.

Wedstrijd

NIEUWE

FOTO

Drinkwater, wat kost dat?
Vanaf 1 januari 2016 ziet uw drinkwaterfactuur 
er anders uit. De factuur gaatvolledig uit van het 
principe dat ‘de vervuiler betaalt’. Vanaf 2016 
voert Vlaanderen voor elk component een vaste 
abonnementsvergoeding (vastrecht) in en een va-
riabele verbruiksvergoeding (variabele prijs).

Vastrecht
Het abonnementsgeld is vanaf 1 januari 2016 bij alle drink-
watermaatschappijen hetzelfde. Het wordt berekend per 
woning, met toekenning van een korting voor elke inge-
schreven bewoner. Dit vastrecht staat los van het verbruik. 
Voor een gewone woning bedraagt het vastrecht 100 Euro. 
Per bewoner wordt een korting toegestaan van 20 Euro.

Variabele prijs
De variabele prijzen op uw factuur zijn afhankelijk van uw 
waterverbruik, uitgedrukt in kubieke meter (m³). Het basis-
tarief bedraagt in Hoogstraten in totaal 2,0376 Euro/m³(= 
1,1109 Euro/m³ + 0,9267 Euro/m³ gemeentelijke bijdragen 
+ 0,9309 Euro/m³ bovengemeentelijke bijdrage). Voor alles 
wat u meer verbruikt, betaalt u telkens het dubbele tarief 
(comforttarief = 2,2218 Euro per m³).
- Het verbruik dat als basistarief geldt wordt als volgt be-

rekend: 30 m³ per wooneenheid met daarbovenop 30 m³ 
per gedomicilieerde inwoner. 

- Het verbruik boven deze 120 m³ drinkwater wordt aan-
zien als ‘comfortverbruik’ en wordt dubbel aangerekend 
(4,0752 Euro per m³).

De variabele bijdrage die een gemeente vraagt voor ge-
bruik van de rioolinfrastructuur mag niet hoger liggen dan 
1,4 keer het tarief van de bovengemeentelijke bijdrage. Vier 
op de vijf gemeenten in Vlaanderen vragen het maximum.
Hoogstraten behoort niet tot deze groep gemeenten en 
vraagt een beduidend lagere vergoeding dan welke toege-
laten; dit omdat is berekend dat met de huidige gemeente-
lijke bijdrage en met inrekening van de huidige subsidie-
mogelijkheden, de stad haar riolering kan uitbouwen over 
het totale grondgebied.

Meer info | dienst openbare werken | 03 340 19 40
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Uw straat een speelstraat?
De zomervakantie komt stilaan in zicht, 
dé tijd van het jaar voor kinderen om naar 
hartelust buiten te ravotten en te spelen. 
En wat is er leuker dan spelen in de eigen 
buurt of straat? Met een speelstraat kunnen 
bewoners hun straat in de zomer omvormen 
tot het favoriete speelterrein van hun kin-
deren. Tijdens ‘de speeltijd’ krijgen kinde-
ren en voetgangers voorrang op de andere 
weggebruikers. Bestuurders mogen enkel 
stapvoets rijden. Niet alle straten kunnen 
speelstraat worden. Enkel woonstraten met 
een snelheidsbeperking tot 50 km/uur en 
zonder doorgaand verkeer komen in aan-
merking.
Een speelstraat komt er enkel op vraag van 
de bewoners zelf. Ten minste 2/3de van de 
bewoners moet akkoord gaan met de inrich-
ting van de speelstraat. De speeldagen en 
-uren worden in samenspraak gekozen. In-
teresse? Dien uw aanvraag voor 18 mei in bij 
de sportdienst.

Info en aanvragen
Sportdienst | 03 340 19 51 |sport@hoogstra-
ten.be

            Uw buurt in actie
Buurt- en wijkinitiatieven in het voorjaar en de zomervakantie

Het stadsbestuur wil diverse buurtinitiatieven stimuleren en steunen. Hiermee willen we sociale 
contacten en het gemeenschapsgevoel bevorderen. We bieden u meteen enkele mogelijkheden.

 

Dag van de buren
Op de ‘Dag van de Buren’ wordt er op talloze plaatsen in heel 
Europa gefeest. Bedoeling is om op zoveel mogelijk plaatsen 
met de buren samen te komen: in een tuin of het buurtplein. 
Een gezellig samenzijn met een drankje en/of hapje erbij, meer 
moet dat niet zijn. Het is een ideale kans om andere buurtbe-
woners te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Zo zorgt 
u voor een warme en gezellige buurt. 
De Dag van de buren vindt plaats op vrijdag 27 mei. Wil uw 
straat meedoen, dan kan u bij de gemeente terecht voor onder-
steuning, nl. gratis druk van uitnodigingen en affiches. Moge-
lijk kan u hiervoor ook een buurtfeestsubsidie aanvragen.

Subsidie voor buurtfeesten
Straten, buurten en wijken kunnen een subsidie voor een 
buurtfeest aanvragen. Organiseert u met de straat of buurt een 
barbecue, een petanquetornooi, een volksspelenmiddag, een 
fotozoektocht? Dan kan u hiervoor mogelijk een subsidie tot 
150 euro krijgen. Alle activiteiten die het sociaal contact bevor-
deren komen hiervoor in aanmerking. Het feest moet wel open-
staan voor alle bewoners van die straat of wijk. Privéfeesten en 
activiteiten die het buurt- of wijkniveau overstijgen, of commer-
ciële activiteiten zijn uitgesloten. 

Feestcheques voor Vlaanderen feest!
Voor de organisatie van een buurtfeest of wijkactiviteit naar 
aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschapkan 
u een feestcheque tot 170 euro aanvragen. De activiteit moet 
plaatsvinden tussen 1 en 11 juli. Enkel kosten voor de organisa-
tie worden vergoed, de uitgaven voor een natje en droogje zijn 
voor eigen rekening.
Voor defeestcheques geldt het principe ‘wie eerst komt, eerst 
oogst’! U kan zich online kandidaat stellen via www.vlaande-
renfeest.eu. Hier vindt u ook alle info en de voorwaarden.

Info en aanvragen 
Dienst samenleving | 03 340 19 59

samenleving@hoogstraten.be
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Vakantie in Hoogstraten
Vlieg in de hoofdrol
In de folder ‘Vakantie in Hoogstraten’ groeperen we alle vakantie initiatieven voor kinderen 
en jongeren tussen 2,5 en 15 jaar, die georganiseerd worden door of in samenwerking met 
het stadsbestuur Hoogstraten.

Vlieg-Uit

-  Leeftijd: 2012-2001
-  Activiteiten en initiaties 
 (ism verenigingen)
-  Nieuwe dingen ontdekken en 
 beleven  
- Oude grabbelpas activiteiten

Speelplein

(enkel zomer)
-  Leeftijd: 2010-2004
-  Spelen staat centraal
-  Vrij spel of geleide activiteit
-  Voor – naopvang via Stekelbees

kampen

-  Leeftijd: 2009-2004
-  Sport, crea … activiteiten 
-  Min 2 dagen 

- Leeftijd: 2013 - 2004
- Tijdens speelplein enkel voor 

2013 tot 2008
-  Erkenning Kind en Gezin

Andere initiatieven

-  Kinderopvang en ander aanbod 
op zelfstandige basis 

Inschrijving via Ticket Gang met VLIEG-pas

Inschrijven via de organisatie

Stekelbees

NIEUW
 - Kinderen die volgend school 

    jaar naar het eerste leerjaar gaan 
kunnen ook terecht op het speelplein!

- Kampen worden extra in de spotlight 
gezet! 

- Online inschrijven, betalen en behe-
ren van je eigen account voor Vlieg-
Uit, speelplein en kampen via http://
hoogstraten.ticketgang.eu!

- Het grabbelpas-pasje verdwijnt, de 
Vlieg-Pas komt te voorschijn!

- Grabbelpas wordt Vlieg-Uit! Ook in 
de zomervakantie staan er weer tal 
van activiteiten en uitstappen op het 
Vlieg-Uit programma!

Stekelbees

Vakantie op het speelplein 
Op het speelplein willen we elk kind een 
'vakantiegevoel' geven. Kinderen kunnen 
vrij kiezen tussen meespelen met een geva-
rieerd aanbod van voorbereide activiteiten 
door de animatoren of spontaan, vrij spelen 
in de speelhoeken. 

Deze zomer kunnen kinderen (geboren tus-
sen 2010 en 2004) komen spelen op het 
speelplein van: 
-  4 tot 8 juli 
-  12 tot 15 juli 
-  1 tot 5 augustus
-  8 tot 12 augustus – Tijdens deze week 

doen we extra uitstappen.
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Het speelplein is op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag geopend van 8u30 tot 
17u. Brengen kan enkel tussen 8u30u en 9u. 
Ophalen kan enkel tussen 15u30u en 17u. 

Buiten bovenstaande uren kunnen kinderen 
bij Stekelbees Hoogstraten terecht, mits zij 
zich hiervoor vooraf inschrijven. 

Ons speelplein kan u ook dit jaar terug vin-
den in de gemeentelijke basisschool van 
Hoogstraten. 

Voor deelname aan het speelplein kan u 
vooraf of ter plaatste inschrijven en betalen, 
uitgezonderd voor de uitstappen! 

Van zodra u een gezinsaccount hebt aange-
maakt bij TicketGang, ontvangt u per kind een 
persoonlijke Vlieg-pas met een unieke barco-
de. De Vlieg-pas dient als toegangsbewijs bij 
de start van de Vlieg–Uit activiteiten, Speel-
pleinwerking en kampen. De Vlieg-Pas is gratis 
en blijft geldig tot en met het jaar dat uw kind 
15 jaar wordt. Neem hem dus zeker mee naar 
de activiteit!

Daarnaast geeft de Vlieg-Pas ook nog extra 
voordelen. Zo kunnen kinderen met een Vlieg-
Pas tickets kopen voor de kindervoorstellin-
gen van GC Hoogstraten aan een vrienden-
prijs (lees: het voordeligste tarief). Meer info 
over de Vriendenpas kan u vinden op http://
www.hoogstraten.be/vriendenpas-gc.html

Kampen in de spotlight!
In de folder Vakantie in Hoogstraten kan u 

een overzicht vinden van alle kampen die 

georganiseerd worden in Hoogstraten in 

samenwerking met Hoogstraatse vereni-

gingen of externe organisaties. De focus 

ligt hoofdzakelijk op dagkampen waar de 

kinderen ’s avonds naar huis gaan. 

In het kampenaanbod voor deze zomer zit 

o.a.: 
- 11 tot 15 juli  

 Tennis 5 – daagse in samenwerking met 

TC De Vrijheid

- 25 tot 26 juli 

 Tennis 2- daagse in samenwerking met 

TC De Langenberg

- 16 tot 19 augustus  

 New Games en Omnisport in samenwer-

king met ProgressSports vzw - sporthal 

Klein Seminarie 

- 22 tot 26 augustus  

 Balspelen en Omnisport in samenwer-

king met ProgressSports vzw - sporthal 

Klein Seminarie 

- 29 tot  31 augustus  

 Atletiek en Omnisport in samenwerking 

met ProgressSports vzw - sporthal Klein 

Seminarie 

Enkel voor de dagkampen in samenwer-

king met ProgressSports vzw wordt voor- 

en naopvang via Stekelbees Hoogstraten 

voorzien. Online inschrijven, betalen en 

beheren van uw eigen account voor Vlieg-

Uit, speelplein en kampen

Vlieg-pas: online inschrijven, 
betalen en beheer van uw eigen 
account voor Vlieg-Uit, speelplein 
en kampen

Maak eenmalig een gezinsaccount aan. 
1 Ga naar http://hoogstraten.ticketgang.eu
2 Maak uw gezin-account aan:

a.  Klik op de knop 
b.  Kies een login en paswoord
c.  Vul de gegevens van uw account in
d. Vink aan dat u akkoord gaat met de 
 Algemene voorwaarden 

 Uw gezin-account is aangemaakt!

3 Registreer de kinderen van uw gezin:
a.  Registreer uw kind(eren)  door te klik-  

 ken op de knop                           (rechts op       
  het scherm).
b.  Vul voornaam, familienaam en 
  geboortedatum in. 
c.  U kan “Aandachtspunten van het kind”    

 invullen die zullen meegedeeld worden  
 aan de animatoren.

d.  Vink het  antwoord op  enkele  vragen    
 aan voor uw kind.

e.  Herhaal deze stappen voor elk kind van   
 uw gezin.

Uw kinderen zijn geregistreerd onder de 
gezin-account.

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

Zitdagen
-  Huisbezoekenteam - medewerker ouderen: 

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

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

uur tot 10.30 uur

Vragen
Administratief Centrum
Vrijheid 149 03 340 19 11
info@hoogstraten.be
www.hoogstraten.be

In dit nummer

3 huisbezoeker wonen
6  berichten
9 openwervendag
10 terugblik
12 wonen
13 heilig bloedfeesten
17 sport
18 toerisme
20 cultuur
22 valpreventie
23 milieu + wedstrijd
24 uw buurt in actie
25 jeugd
28 gemeenschapscentrum

jeugd 27

Inschrijven zomer 2016: 
Vlieg-Uit, speelplein en kampen: maandag 9 mei vanaf 18u.  via 
http://hoogstraten.ticketgang.eu
Stekelbees: maandag 9 mei vanaf 20u

Meer info: 
Het volledige aanbod kan u vinden in de folder 
Vakantie in Hoogstraten – zomer 2016. 

Jeugd – sportdienst Hoogstraten
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
03 340 19 52
vlieg@hoogstraten.be

Landelijke Kinderopvang -stekelbees Hoogstraten
Karel Boomstraat 44, 2320 Hoogstraten
03314 68 00
Lkhoogstraten@landelijkekinderopvang.be

Taal-sportkamp voor anderstalige kinderen

In samenwerking met Taalkabaal organiseert Stadsbestuur 
Hoogstraten voor de tweede keer een taal- en sportkamp voor 
anderstalige kinderen van 5 tot 12 jaar. Tijdens de vakantie spre-
ken zij mogelijk niet zo veel Nederlands. Maar Nederlands spre-
ken en begrijpen is belangrijk op school. Tijdens het taal- en 
sportkamp oefenen de kinderen Nederlands voor ze weer naar 
school gaan. De lessen worden afgewisseld met leuke sport- en 
spelactiviteiten.
Het taal- en sportkamp vindt dit jaar plaats van 8 tot en met 19 
augustus (niet op maandag 15 augustus) in basisschool Spijker 
te Hoogstraten.




