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Contactgegevens
Gemeentehuis
Vrijheid 29
T 014 40 90 60
F 014 67 88 58
E info@arendonk.be
Bibliotheek
Deroissart 5
T 014 67 16 14
E arendonk@bibliotheek.be

Zwembad
Van Eycklaan 7
T 014 67 89 34
E zwembad@arendonk.be
Sociaal huis
Vrijheid 100
T 014 40 10 50
E administratie.sd@ocmwarendonk.be
Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26

Publieke AED’s
Zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt, zijn er op diverse plaatsen opzichtige, groene kasten
opgedoken in het Arendonkse straatbeeld. In deze kasten zitten AED’s (automatische externe
deﬁbrillators). Met deze toestellen kunnen er elektrische schokken worden toegediend aan
personen met hartfalen. Naast het zo snel mogelijk verwittigen van de ziekenwagen, zijn een
snelle start van de reanimatie en een snelle deﬁbrillatie van groot belang om de overlevingskansen
bij hartfalen te vergroten. De snelle inschakeling van een AED-toestel biedt zelfs tot vier keer
meer overlevingskansen.
Op dit moment hangen er AED’s aan basisschool St-Jan Kerkstraat, basisschool Voorheide,
het zwembad en sportpark Heikant. Bovendien zal weldra een apparaat verschijnen aan de
Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten. Hiernaast zijn de eerste hulpwagen van brandweer
Arendonk en de ziekenwagen van de dienst 100 uitgerust met dergelijk toestel. Tenslotte overwegen
ook enkele andere private instellingen om een toestel te plaatsen. Aan de appartementen De
Plaetse hangt bijvoorbeeld reeds een privétoestel.
Meer info
DGH
014 81 76 15

Colofon
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Arendonk stopt samen met roken
Ben je een verstokte roker of eerder een

ben ik blijven proberen tot het terug smaakte,

gelegenheidsroker? Heb je al herhaaldelijke

met alle gevolgen van dien.

pogingen ondernomen om te stoppen, maar nog
nooit de sigaret deﬁnitief uit je leven kunnen

Hoeveel rook je per dag? Wanneer kan je

bannen? Goed nieuws: in 2016 stopt Arendonk

het wel/niet laten? Denk je afhankelijk te

samen met roken.

zijn van een sigaret?
Ik rook elke dag, maar de hoeveelheid hangt

Op donderdag 14 januari wordt in zaal De

ook sterk af van hoe mijn dag is ingedeeld. Heb

Wamp het eerste infomoment gegeven. Els

ik een drukke gevulde dag, dan rook ik bijna niet

Bosch, tabakologe, zal de campagne toelichten.

of kan ik het zelfs laten. Zolang ik maar bezig

Zij

de

ben… Is er een dag dat ik weinig te doen heb,

rookstopsessies in Retie en Westerlo en zal ook

dan rook ik wel meer en ga ik zelfs roken als ik

de groepssessies in onze gemeente begeleiden.

niet dadelijk zin heb in een sigaret. Gewoon uit

begeleidde

reeds

eerder

succesvol

verveling. Gemiddeld kom ik met één pakje twee
dagen toe. Voor velen is de wil om te stoppen
met roken er wel, maar ze ontbreken nog net
dat tikkeltje extra motivatie.
Welke methode spreekt jou op het eerste
zicht het meest aan? Zou je deelnemen aan
de groepssessies of ben je eerder geneigd
Chris Willemsen stopt er ook mee! Acteur Chris

op je eentje te stoppen met roken?

Willemsen, bekend van programma’s zoals ‘De

Omdat ik begin te merken dat mijn lichaam

Ronde’ en ‘Crimiclowns’ zet zich mee achter dit

het nodig heeft, komt deze actie op het juiste

project. We stelden hem dan ook enkele vragen

moment. Mijn motivatie is dan ook heel groot

en polsten zo naar zijn motivatie.

om de daad bij het woord te voegen. Omdat ik
denk dat het deelnemen aan de groepssessies

Chris, jij wil de sigaret volledig uit je

me de grootste kans op

leven bannen. Waarom koos je er voor je

hieraan deelnemen.

slagen geeft, zal ik

schouders mee onder deze campagne te

kunnen zijn en iedere roker er baat bij heeft. Als

ook zin gekregen

roker vind ik het hoog tijd om te stoppen met

om in 2016 een

roken. Als boegbeeld denk ik dat dit een extra

frisse

motivatie kan zijn en dat zo de kans groter is dat

maken?

het kan lukken.

dan naar het
en wie weet

en waarom?

maak je dit

Na een zware rugoperatie en revalidatie was ik

goede

3 maanden gestopt met roken. De goesting voor

waar!
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Ik zet me mee achter dit project omdat ik vind

Aren

ickx

Ben je geïnspireerd

of H
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zetten?

voornemen

een sigaret was volledig over tot dat ik opnieuw
begon uit te gaan en na enkele pintjes terug zin
kreeg in een sigaretje. Het eerste trekje smaakte
heel vies en ik werd direct misselijk. Maar toch

Meer info
www.arendonkstoptmetroken.be
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De Rusthuif terug op vertrouwde plaats
Twee jaar hebben de cliënten van het dagcentrum

dan verwacht. Gelukkig was het gemeentebestuur

De Rusthuif hun vertrouwde omgeving in de Reen-

zo ﬂexibel om onze gebruikstermijn te verlengen.

straat moeten missen door verbouwingswerken.
Maar nu zijn alle bouwperikelen voorbij en genieten

Nog geen spijt dat jullie weg zijn uit Derois-

ze van hun mooie, gerenoveerde lokalen. We gin-

sart?

gen polsen naar de sfeer bij de coördinator van De

We waren inderdaad goed gewend geraakt aan ons

Rusthuif, Sabine Loots.

tijdelijk stekje aan de markt. Ondanks de moeilijk
regelbare verwarming waren we hier heel graag. We

Vooreerst, kan je in het kort uitleggen wat het

vonden het heel leuk dat we zo dicht bij alle win-

dagcentrum De Rusthuif precies doet?

kels zaten. Heel wat van onze cliënten gingen van

Ons dagcentrum is een onderdeel van vzw De As,

daaruit zelfstandig winkelen. Dat missen we nu in

een organisatie die op verschillende manieren op-

de Reenstraat. We hadden er ook meer sociale con-

vang en ondersteuning biedt aan kinderen, jonge-

tacten. Op de parking en bij onze wandelingetjes

ren en volwassenen met een mentale of meervou-

in het dorp, kwamen we altijd wel bekenden tegen.

dige beperking. Al sinds 1 september 1986 biedt

Uiteraard kwamen we ook meer in de bibliotheek.

het dagcentrum in Arendonk dagbesteding aan. Vol-

Eén van ons ging zelfs wekelijks de krant lezen in

gend jaar bestaan we dus 30 jaar.

het leescafé.

Jullie hebben in Deroissart 2 jaar tijdelijk on-

Hoe ziet jullie nieuwe gerenoveerde stek in de

derdak gevonden in de beeldhouwklassen van

Reenstraat er uit?

de voormalige academie. Wat was de reden?

Alle lokalen zijn vernieuwd met frisse muren en

Sinds de start van het dagcentrum in de gebouwen

nieuwe vloer, nieuwe ramen en mooie gordijnen. Er

in de Reenstraat werd er dagelijks een warme maal-

is bovendien een lokaal ingericht als snoezelruimte.

tijd gemaakt voor en door de deelnemers. Na al die

Daar gaan we écht van genieten. Ook de nieuwe

jaren had de keuken haar beste tijd gehad en was

keuken is een blikvanger. Het is een plezier om daar

ze toe aan een grondige renovatie en uitbreiding.

te koken dankzij de grote ruimte en de verschillen-

Door de raad van bestuur werd beslist om tegelij-

de aanpassingen die het voor onze cliënten gemak-

kertijd het ganse dagcentrum in de Reenstraat aan

kelijker maken. Er zijn werkvlakken, kookplaten en

te pakken: vernieuwing van het sanitair, verwar-

wastafels die ook bruikbaar zijn voor de cliënten

ming, elektriciteit, nieuwe ramen en deuren. Eigen-

die in een rolstoel zitten. Bovendien er is eindelijk

lijk werd het ganse gebouw opgewaardeerd.

een afwasmachine! Daar zijn alle cliënten en personeelsleden heel blij mee.

Die renovatie zou normaal een half jaar duren. We
zouden dus gedurende zes maanden onze lokalen

Wat willen jullie absoluut nog vertellen over

niet kunnen gebruiken. Daarom gingen we in 2013

De Rusthuif?

op zoek naar een locatie in Arendonk die we tijde-

Iedereen die onze nieuwe stek wil bekijken, is van

lijk konden inrichten als dagcentrum. We bezochten

harte welkom. Je kan altijd binnenspringen voor

verschillende leegstaande gebouwen in Arendonk.

een babbeltje of om één van onze producten te ko-

De voormalige beeldhouwklassen achter het ge-

pen. In het atelier worden mooie dingen gemaakt

meentehuis boden de meeste mogelijkheden. In

van papier, stof en hout. En onze keukenploeg bakt

oktober 2013 konden we deze lokalen met de hulp

lekkere cake en koekjes.

van de gemeente gebruiksklaar maken en verhuis-
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den we. Door allerhande problemen duurden de

Meer info

verbouwingen in de Reenstraat echter veel langer

www.deas.be

Wist ge da…
... de Vrijheid vroeger Gasthuisstraat werd ge- Toen in 1936 de gemeente overging tot het plaatnoemd?

sen van straatnaamborden, besloot het schepencollege over te gaan tot het instellen van een

De straatnamencommissie van Arendonk

straatnamencommissie. In de eerste straatnamencommissie is toentertijd de grondslag ge-

Vóór 1936 heerste er in Arendonk nog totale an- legd voor de historische, echte Arendonkse bearchie in het geven van straatnamen. Sommige namingen gebaseerd op o.a. geschiedenis, oude
straten hadden dan ook twee of méér namen. De overgeleverde benamingen, uitzicht van het
huidige Vrijheid werd bijvoorbeeld Plaats, Rechte landschap, namen van waterlopen, benamingen
straat, Gasthuisstraat of Dorpstraat genoemd.

uit oude cijnsboeken en akten, oude kadasterna-

Een greep uit de andere benamingen: Kapelstraat men... De gemeenteraad keurde de eerste reeks
heette ook Bredestraat. Sluiske, Asselbergen en namen goed in 1937.
Goorken benoemden dezelfde straat. De Hokken en Madritten werden soms Nieuw-Espanje Bij de oprichting van de heemkundige kring in
genoemd. De Schoolstraat was het Priorspaad- 1978 gaf het toenmalige schepencollege de verje. Wezenstraat ging over de tong als Krom- antwoordelijkheid voor het benoemen van nieustraat. De Hovestraat was lang de Overstraete of we straten aan de nieuwe kring ‘Als Ice Can’. In
d’Euverstraat. De Valken noemde men De Gei- de kring werd dan ook de straatnamencommissie
tenmarkt en Torenstraat was het Kerkstraatje. ofﬁcieel ingebed. Sindsdien worden alle nieuwe
Voorheide kende ook verschillende benamingen straatnamen met een verantwoorde nota over de
doorheen de geschiedenis zoals Terheide, Ver- benaming voorgesteld door deze straatnamenheide, Verhei, Vrij. Om alle verschillende bena- commissie. Door de onafhankelijke werking van
mingen van de Arendonkse straten doorheen de de straatnamencommissie blijft de naamgeving
tijd op te noemen, zou waarschijnlijk zelfs een van onze straatnamen een mooi verantwoord en
volledige editie van 2370 niet volstaan.

een duidelijk plaatselijk gebonden geheel.

Doar was da …
In de vorige editie zochten we naar de muurschildering op de hoek
van Bergen, Hoendergaarsen en Schotelven.
Elly Van den Borne werd geloot uit de correcte antwoorden en nam
een AHA-bon ter waarde van 25 euro in ontvangst.

Woar is da?
Maak kans op een echt Arendonks geschenk! Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 15 februari 2016 aan het secretariaat. Dat kan in een envelop
(Secretariaat, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via info@arendonk.be. Vermeld je naam, adres en
telefoonnummer zodat we contact kunnen opnemen als jij de gelukkige winnaar bent.
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De Vaart Verjaart
In 2016 verjaart de vaart en dat moet gevierd

tentoonstelling, een ﬁlmfestival aan het water

worden! Het kanaal van Dessel naar Schoten,

en een symposium voor bedrijven langs de

ofwel

het

vaart. Een café- en theaterboot vaart het kanaal

kanaal Bocholt-Herentals te Dessel met het

af en houdt in elke gemeente halt voor een

Albertkanaal te Schoten en is in totaal 63 km

feestweekend. De ‘Kempenaer’ meert aan in

lang. Volgend jaar bestaat het kanaal 142 (voor

Arendonk van 26 april tot en met 1 mei.

de

Turnhoutse

Vaart,

verbindt

het jongste gedeelte: Sint-Lenaarts-Schoten),
150

(Turnhout-Sint-Lenaarts)

en

170

jaar

(Dessel-Turnhout).

Verenigingen en inwoners worden aangemoedigd
om

zelf

leuke

evenementen

aan

het

vaartprogramma toe te voegen. Alle festiviteiten
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De tien gemeenten langs het kanaal - Dessel,

in het licht van de viering van de vaart worden

Retie,

Oud-Turnhout,

gebundeld op een gezamenlijke website. Wil je

Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Brecht en Schoten

Arendonk,

Ravels,

graag meewerken aan het jubileum of heb je een

- slaan de handen in elkaar voor een jubileum.

idee om de vaart in de bloemetjes te zetten in

In samenwerking met Erfgoed Noorderkempen

Arendonk? Neem contact op met de dienst vrije

en NV De Scheepvaart, worden van april tot

tijd (blauwe balie gemeentehuis). In volle vaart

en met september 2016 tal van activiteiten

naar het feestjaar!

op poten gezet om de vaart te vieren: onder

Meer info

meer een wereldrecordpoging lijndansen op het

014 40 90 99

jaagpad, een pleziervaartfestival, een reizende

katrijn.van.gorp@arendonk.be

Gezond ouder worden
Naar

aanleiding

van

de

seniorenweek

in

november wilde het enthousiaste team van
de seniorenraad iets nieuws organiseren voor
de Arendonkse ouderen. Na wat gebrainstorm
over mogelijke onderwerpen werd er gekozen
voor

een

initiatief

rond

het

belang

van

gezonde voeding en beweging. Het concept
werd ‘Gezond ouder worden’ gedoopt en viel
duidelijk in de smaak bij hun leeftijdsgenoten.
Maar liefst 116 Arendonkse senioren werden in
de watten gelegd met een volledig dagvullend
programma, waarin zowel plaats was voor het
nuttige als voor het aangename. ’s Morgens
werd er gestart met een voordracht van Wiebke
Van Gorp, een diëtiste van Logo Kempen. Zij
leidde de senioren rond in de wereld van de
voedingsdriehoek,

koolhydraten,

calorieën

en voedselallergieën. Vervolgens werden de
aanwezigen uitgenodigd aan tafel, waar zij
een volledig zelf bereide lunch aangeboden
kregen.

De

seniorenraad

had

zich

naar

hartenlust uitgeleefd in de keuken en kon een
indrukwekkend aanbod voorschotelen. Soep,
verse slaatjes en gezonde desserts werden
met smaak verorberd. De recepten van al dat
lekkers werden op de koop toe uitgedeeld,
om alles later thuis nog eens uit te proberen.
Na de gezonde lunch kwam het luik ‘bewegen’
aan bod. De beentjes konden losgegooid worden
op de tonen van bijvoorbeeld de Everly Brothers
of

Elvis

Presley.

Coverband

‘De

Verroeste

Snaar’ haalde alles uit de kast om de dansvloer
gevuld te krijgen. En of de ambiance erin zat!
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Sinte Katharina… ﬁle Filemina
Zoals de traditie het voorschrijft, bracht Sinte Katharina
opnieuw een heleboel kinderen op de been voor een
avond vol liedjes en lekkernijen. Ook dit jaar smulden de
zangertjes in heel Arendonk van wafels en chocomelk. Meer
dan twintig buurtverenigingen haalden hun ingrediënten
op in het gemeentehuis om zelf wafels te bakken en
chocomelk te maken. De gloeiende lampionnetjes wezen
de weg en de buurtbewoners genoten van gezellige drukte
aan de deur. ‘Ne goeien avond onder ons’ was het zeker!

Fitness in Sportpark Heikant?
Ja hoor, dat is voortaan wel degelijk mogelijk. Een spiksplinternieuwe ﬁt-o-meter is sinds enkele
weken te gebruiken in het Sportpark Heikant. De toestellen zijn langsheen de Finse piste geplaatst.
Zo kan je ﬁt-o-meter en Finse piste combineren. Ideaal dus om iets aan je conditie te doen en je
spieren te versterken!
De bestaande ﬁt-o-meter in het Congobos zal verdwijnen. Deze werd namelijk niet zo vaak gebruikt
en heeft jammer genoeg al meerdere malen te maken gehad met vandalisme.
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Cultuur van de Stilte: feSSStival
De laatste zondag van oktober ging de wintertijd in. De wijzers van
de klok stonden een uur stil en zo kregen we als het ware een uur
cadeau. Op deze symbolische dag, maakten we tijd voor vertragen,
verstillen en kwaliteitsvolle aandacht in het kader van ‘Cultuur van
de Stilte’. Samen met Vormingplus Kempen, Natuurpunt en buurgemeenten Oud-Turnhout en Ravels organiseerden we ‘feSSStival’: een
programma van wandel- en ﬁetstochten met stille animatie richting
Burcht Hertog Jan aan de vaart. Geen deadlines en ochtendspitsen,
maar even stilstaan bij rust en ruimte in onze drukke samenleving.
De samenwerking tussen de drie gemeenten sluit aan bij het
ARO-dossier, waarbij in opdracht van de provincie een studie uitgevoerd wordt naar de mogelijkheden om de groene longen ten
noorden van Oud-Turnhout met elkaar te verbinden via trage wegen, deze groene gebieden te vrijwaren en economische-toeristische activiteiten te ontplooien aan de rand van het gebied.

De Arendonkse ﬁetstocht startte aan Talander. Hier werd een tentoonstelling geopend met werken van twintig (amateur)kunstenaars,
onder begeleiding van pianomuziek door één van de bewoners. Een
zestigtal sportievelingen vertrokken voor een 15 kilometer lange tocht
doorheen domein Hoge Vijvers. Aan de kapel van Kruisberg verrasten
Ellen en Veerle met een harpconcertje. De laatste kilometers langs de
vaart werden in stilte achter elkaar geﬁetst, om optimaal te genieten
van de rustgevende natuur en herfstkleuren. Al van ver op het jaagpad weerklonken de tonen van de alpenhoornblazers, die de ﬁetsers
opwachtten aan Burcht Hertog Jan. Voor de gelegenheid werd het
veerpont terug in gebruik gesteld om de ﬁetsers en wandelaars over
het kanaal te zetten.
Het streekmarktje met producten uit de drie gemeenten bracht de
sfeer erin op deze zachte zondagmiddag. ‘Thuis’-acteur Pol Goossen
vertelde als groot natuurliefhebber én hoog sensitief persoon over
de betekenis die hij hecht aan stilte in de brede zin: eenvoud, rust,
harmonie, beleefdheid ... Als afsluiter ‘luisterden’ we naar het gelegenheidsorkest ‘The Orchestra of Coloured Silence’ onder leiding van
muziektherapeute Gerd Sprangers met het stuk 4’33” van componist John Cage. De aanwezigen genoten en het feSSStival maakte de
woorden van Pol Goossen waar: “stilte verbindt mensen met elkaar”.
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De nieuwe leerlijn zwemmen
Er zijn verschillende organisaties die zwemon-

De vijf fases van de nieuwe leerlijn zijn geba-

derricht geven in ons zwembad: badmeesters,

seerd op waterveiligheid:

leerkrachten van scholen, zwemclub, gezinsbond, Resq vzw …. Vaak wordt er per orga-

•

nisatie een andere leermethode gehanteerd.
Deze verschillende aanpak wil men wegwerken

Fase

1:

Watergewenning

(kopje

onder

gaan, bellen blazen, drijven, draaien ...).
•

d.m.v. de nieuwe leerlijn zwemmen.

Fase 2: Leren overleven (jezelf kunnen redden in het water, over korte afstand doelmatig en efﬁciënt kunnen verplaatsen).

In het traditioneel zwemonderricht werd er in

•

Fase 3: Leren zwemmen met als doel

twee fasen gewerkt: watergewenning en leren

‘kunnen zwemmen’ (een zwemslag zoals

zwemmen. Deze aanpak riep de laatste jaren

schoolslag of crawl aanleren). Het einddoel

toch wat vragen op: Kan een kind echt zwem-

van deze fase is zwembadveilig zijn. Na

men als het krampachtig met het hoofd boven

deze fase kan er gestart worden met het

water een lengte schoolslag aﬂegt? Is het dan

behalen van de afstandsbrevetten, te star-

echt veilig in het water? Sinds de nieuwe leerlijn

ten met 25 m.

zwemmen wordt er in drie fasen gewerkt: wa-

•

terwennen, leren overleven en leren doelmatig

ten (proeven van de verschillende zwem-

voortbewegen. Het cliché dat de nieuwe leerlijn
onze kinderen enkel nog wil leren zwemmen als
hondjes klopt niet. Zwemmen als een hondje

Fase 4: Verbreding naar andere zwemsporslagen: schoolslag, crawl, rugslag ...).

•

Fase 5: Verdieping (verdere verﬁjning van
de zwemslagen).

kan een goede oefening zijn in de eerste fase,
de watergewenning. Het is een manier om je

Met de nieuwe leerlijn is het de bedoeling dat

voort te bewegen door het water, en leert kin-

alle organisatoren van zwemlessen op termijn

deren voelen hoe ze het water kunnen ‘grijpen’.

eenzelfde methode zullen gebruiken. De nieu-

Maar het is geen efﬁciënte slag, net zo min als

we zwembrevetten zijn ook afgestemd op deze

schoolslag met het hoofd boven water dat is.

nieuwe aanpak.

Sneeuw? Steek een handje toe!
Strooiplan Arendonk
Bij strenge winter werken we voor de gemeentewegen met een strikt prioritair strooiplan. Dat betekent dat we niet in alle straten systematisch dooizout strooien bij sneeuw of ijzel. Op deze wegen wordt enkel curatief gestrooid, nooit preventief. Behalve deze straten worden alle ﬁetspaden
in samenwerking met het Vlaams Gewest vrijgehouden. Voetpaden langs openbare gebouwen en
schoolomgevingen worden handmatig geruimd. Het gemeentebestuur vraagt daarom begrip als door
uitzonderlijke weersomstandigheden niet alle wegen (onmiddellijk) goed berijdbaar kunnen worden
gemaakt.
Goed om weten! Op de nieuwe weg in Meulegoor en de pas aangelegde ﬁetspaden in Kloosterbaan en De Lusthoven mag het eerste jaar geen dooizout worden gestrooid om te voorkomen
dat het beton zou aantasten.
Voetpaden sneeuw- en ijsvrij maken
Elke inwoner van Arendonk is verplicht het voetpad voor zijn woning/handelszaak sneeuw- en ijsvrij
te maken. Wij danken alvast iedereen die opnieuw zijn steentje bijdraagt. We geven nog enkele raadgevingen mee waar je best rekening mee houdt:
• Laat voor je woonst of perceel een doorgang van tenminste 1,50 meter voor de voetgangers.
• Sneeuw en ijs mogen langs de rand worden opgehoopt, maar laat de goten en straatkolken vrij.
Het mag niet voor een ander gebouw worden geveegd of op straat gekieperd.
• Bij vriesweer mag je op de openbare weg geen water weggieten of laten lopen.
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Meten is weten
Snelheidsmetingen voertuigen
Het aanpakken van overdreven snelheid is voor
het gemeentebestuur een

weergeven van de aankomende voertuigen, re-

prioriteit. Daarom gistreren ze ook de snelheden van de voertuigen

worden snelheidsinformatieborden afwisselend die de andere richting uitrijden. De snelheidsingeplaatst langs verschillende wegen in onze ge- formatieborden tellen ook permanent het vermeente. Er werd al gemeten in Hoge Mauw, Ak- keer, waardoor zicht wordt gekregen op de verkerstraat en Wampenberg. De borden werken op keersdrukte van de verschillende wegen.
zonne-energie.
Waar de borden worden geplaatst beslist het geDe toestellen hebben een sensibiliserende func- meentebestuur in overleg met de politie. Het gaat
tie. Ze beboeten niet. Wel maken ze chauffeurs meestal om plaatsen waarvan regelmatig wordt
erop attent wanneer ze te snel rijden. Niettegen- aangegeven dat die gevoelig zijn voor overdreven
staande de borden alleen de snelheid rechstreeks snelheid.
Gemiddeld

Maximaal

Gemiddeld

Snel-

gemeten

gemeten

aantal voer-

heidsover-

snelheid

snelheid

tuigen per dag

tredingen

Akkerstraat

51 km/u

112 km/u

1 538

16%

Hoge Mauw

59 km/u

142 km/u

1 658

37%

Wampenberg

53 km/u

138 km/u

5 113

27%

Fietsbarometer
De provincie Antwerpen telt sinds dit jaar op 16 Naast de 16 permanente tellingen wordt de zogepermanente locaties, 24 uur op 24 en 7 dagen op naamde ‘ﬁetsbarometer’ aangevuld met tijdelijke
7 het aantal passerende ﬁetsers. Eén van deze tellingen die de gemeenten zelf uitvoeren met
vaste ﬁetstelpunten werd in Arendonk geplaatst telslangmetingen. Elk jaar gedurende 2 weken
langs Hertevelden (ter hoogte van het begin van wordt zo op strategische locaties langs het ‘Bode bebouwde kom). Hiermee wil de provincie de venlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)’
eerste regio in Europa zijn die het ﬁetsen op regi- het aantal ﬁetsers geteld.
onaal niveau in kaart brengt.
Aantal ﬁetsers

Aantal ﬁetsers

Aantal ﬁetsers

per dag

per werkdag

per weekenddag

Brug 5

465

421

556

Schotelven

204

204

203

Heirbaan

663

716

553

Hertevelden

441

489

344
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Arendonkse bouw- & woonbeurs
Twee jaar geleden organiseerde de gemeente

infostands. Het onthaal werd verzorgd door de

voor het eerst een woonbeurs in zaal De Garve

leerlingen van het Sint-Claracollege.

met de bedoeling verschillende aspecten rond
wonen in de kijker te zetten. Onder meer so-

Ongeveer 500 bezoekers vonden op 4 oktober

ciale huisvesting, serviceﬂats, veilig wonen …

hun weg naar de bouw- en woonbeurs. Nadat

kwamen in die eerste editie aan bod.

de bezoekers alle standjes hadden bezocht
en hier en daar zelfs enkele aankopen afslo-

Dit jaar werd naast wonen ook de bouwsector

ten, konden ze nog genieten en napraten met

in de kijker gezet en werd de woonbeurs

een hapje en een drankje. Ze kregen ook een

bijgevolg

attentie mee naar huis, aangeboden door de

omgedoopt

tot

de

Arendonkse

bouw- en woonbeurs. Deze vond plaats in de

standhouders.

nieuwe bedrijfshal van Hermic op het lokaal
bedrijventerrein Hoge Mauw. Een twintigtal

Zowel de ondernemers als het gemeentebe-

bedrijven uit de bouwsector en 8 organisaties

stuur kijken positief terug op de Arendonkse

die werken rond wonen tekenden present voor

bouw- en woonbeurs en kijken al reikhalzend

dit initiatief. Het gemeentebestuur stond in

uit om jullie allemaal te verwelkomen op de

voor de praktische organisatie en promotie, de

volgende editie in 2017.

ondernemers zorgden op hun beurt voor fraaie

Dhr. en mevr. Maes-Verrydt
60 jaar getrouwd
Jan Maes °25.06.1933, Arendonk
Marcellina Verrydt °24.06.1936, Turnhout
Gehuwd op 24 september 1955
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Dhr. en mevr. Claessen –Van Gestel
50 jaar getrouwd
Jozef Claessen °06.10.1942, Retie
Rosa Van Gestel °01.05.1943, Arendonk
Gehuwd op 15 mei 1965

Dhr. en mevr. Geudens-Timmermans
50 jaar getrouwd
Leopold Geudens °27.01.1940, Arendonk
Ivonne Timmermans °15.12.1940, Arendonk
Gehuwd op 7 augustus 1965

Dhr. en mevr. Kreydt-Cambré
50 jaar getrouwd
Willy Kreydt °29.01.1946, Broechem
Godelieva Cambré °23.10.1945, Lier
Gehuwd op 04 september 1965

Dhr. en mevr. Mariën-Penasse
50 jaar getrouwd
Gustaaf Mariën °01.04.1946, Arendonk
Paula Penasse °05.02.1947, Dessel
Gehuwd op 13 augustus 1965

Dhr. en mevr. Stessens-Blockx
65 jaar getrouwd
August Stessens °03.04.1923, Retie
Lisa Blockx °20.11.1925, Arendonk
Gehuwd op 2 oktober 1950

Dhr. en mevr. Van Laarhoven-Druyts
50 jaar getrouwd
Leon Van Laarhoven °02.05.1946, Arendonk
Josephina Druyts °04.03.1947, Geel
Gehuwd op 17 september 1965

Dhr. en mevr. Cools-De Vocht
60 jaar getrouwd
Alfons Cools °10.02.1935, Retie
Louisa De Vocht °03.09.1935, Arendonk
Gehuwd op 3 september 1955

Dhr. en mevr. Engelen-Luyten
60 jaar getrouwd
Korneel Engelen °24.03.1929, Arendonk
Julia Luyten °29.05.1936, Mol
Gehuwd op 15 oktober 1955

Dhr. en mevr. Raeymaekers-Verdonck
50 jaar getrouwd
Joannes Raeymaekers °25.12.1943,
Oud-Turnhout
Agnes Verdonck °21.04.1944, Oud-Turnhout
Gehuwd op 10 juli 1965

Dhr. en mevr. Borgmans-Raeymaekers
50 jaar getrouwd
Josephus Borgmans °01.11.1941,
Oud-Turnhout
Irène Raeymaekers °13.12.1944, Arendonk
Gehuwd op 25 september 1965
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Geboorten

Overlijdens

06.04
27.05
09.06
05.07

Maxime, dochter van Mario Steemans en Tinne Vancraenendonck
Leon, zoon van Bo Witvrouwen en Sophie Hendrickx
Vinz, zoon van Maikel Janssen en Linda Kaethoven
Adam, zoon van Rafal Szkatulski en Daria Wajler-Szkatulska

10.07
16.07
16.07
20.07
20.07
26.07
28.07
29.07
30.07
12.08
12.08
16.08
17.08
25.08
25.08
25.08
26.08
31.08
13.09
14.09
16.09
16.09
19.09
20.09
25.09
28.09
05.10
11.10
11.10
14.10
19.10
21.10
22.10
22.10
25.10
25.10

Odette, dochter van Gert Jacobs en Hanne Wuyts
Jona, dochter van Tom Geerts en Lotte Janssens
Feel, zoon van Joost Van Steenbergen en Lies Spoormans
Elize, dochter van Hans Blockx en Marlies Van Soom
Max, dochter van Bart Steemans en Britt Van den Eijnden
Lenn, zoon van Erwan Van Bruggen en Hanne Heymans
Cas, zoon van Johannes de Waal en Adriana Van der Vleuten
Sep, zoon van Kristof Van Gorp en Sofie Van Houdt
Enora, dochter van Cliff Bertels en Ann Van Mechgelen
Vince, zoon van Tom Broeckx en Lieve Oris
Olivia, dochter van Dimi De Jong en Nicky Van Rooij
Lars, zoon van Wesley Van zwol en Evy Daemen
Sarah, dochter van Alex van der Heijden en Hanneke Sanders
Mart, dochter van Bjorn Olieslagers en Katrien Van der Veken
Margo, dochter van Nick Segers en Annick Sledsens
Ferre, zoon van Dieter Meeus en Dana Martens
Roxie, dochter van Pietjo Pruijmboom en Marloes van Rijswijk
Aline, dochter van Iemants Wim en Joke Feyen
Fenna, dochter van Xavier Verpoorten en Britt Geenen
Filip, zoon van Marek Zembrzuski en Magdalena Zembrzuska
Stan, zoon van Jenthe Broeckx en Katrien Smeyers
Iebe, zoon van Hans Van Herck en Lies Verborgt
Marie, dochter van Dries Vissers en Nicky Mes
Noah, dochter van Mansour El Morabiti en Zakia Aamoum
Boris, zoon van Gerd-Jan Hauber en Tinne Delcroix
Roos, dochter van Jan Gerits en Els Van der Kerken
Lara, dochter van Tim Seels en Cindy Proost
Anna, dochter van Chengxin Zheng en Ailian Hong
Annie, dochter van Chengxin Zheng en Ailian Hong
Lowie, zoon van Ives Lievens en Mieke Van den Bergh
Warre, zoon van Björn Mermans en Nathalie Van der Vloedt
Jonah, zoon van Bjorn Potti en Nathalie Van Herck
Ruben, zoon van John Hermans en Annabel Broeckx
Liene, dochter van Dennis Van Gool en Liesbeth Daneels
Laïs, dochter van Roy Gladines en Sabine Dingenen
Liv, dochter van Roy Gladines en Sabine Dingenen

13.08
14.08
16.08
16.08
18.08
18.08
28.08
30.08
02.09
09.09
11.09
12.09
14.09
14.09
18.09
21.09
21.09
30.09
06.10
12.10
12.10
17.10
27.10
30.10
31.10
31.10
01.11
04.11
13.11
13.11

Huwelijken
21.08
29.08
29.08
05.09
05.09
12.09
12.09
18.09
19.09
09.10
10.10
10.10

Larris Hendrickx (1985) en Kirsten Lambrechts (1989)
Jan Van Cleuvenbergen (1982) en Sofie Hanegreefs (1986)
Rob Brouwers (1989) en Naömi Raets (1991)
Marijn Buijs (1984) en Tinne Berrens (1986)
Bram Bijl (1968) en Hanny Bullens (1968)
Kris Meeus (1987) en Elke Raeymaekers (1983)
Nik Vervecken (1982) en Sofie Meeuwssen (1984)
Wim Branders (1967) en Marina Gys (1964)
Jimmy Poppeliers (1991) en Linsey Moelans (1992)
Tim Cuypers (1978) en Veerle Luyten (1981)
Joris Geudens (1986) en Sofie Vantongerloo (1989)
Guido Verschueren (1963) en Marina Engelen (1961)

Marie Jeanne Michielsen (1945)
Frida Wouters (1936)
Gaston Steemans (1933)
Wiske Verbraeken (1928)
Roger Hulselmans (1938)
Irène Huybrechts (1945)
Gust Meynendonckx (1942)
Jos Frijters (1932)
Staf Kevelaers (1934)
André Maes (1935)
Anny Maes (1946)
Jeanne Van den Ackerveken (1929)
Maria Feyaerts (1936)
Frans Smets (1926)
Siena Iemants (1927)
Ivonne Heymans (1934)
Esther Orueta y Lorza (1968)
Julia Berrens (1945)
Maria Pauwels (1926)
Jean Doumen (1931)
Ria Michiels (1938)
Anna Eyckens (1931)
Johan Hamers (1968)
Nand Dierckx (1942)
Corrie Martens (1938)
Marie Franken (1924)
Marie-José Stuy (1918)
André Van den Bossche (1938)
Lucia Meeus (1924)
Elza Wynen (1930)

