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Contactgegevens
Zwembad
Van Eycklaan 7
T 014 67 89 34
E zwembad@arendonk.be

Gemeentehuis
Vrijheid 29
T 014 40 90 60
F 014 67 88 58
E info@arendonk.be

Sociaal huis
Vrijheid 100
T 014 40 10 50
E administratie.sd@ocmwarendonk.be

Bibliotheek
Deroissart 5
T 014 67 16 14
E arendonk@bibliotheek.be

Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26

Ann Hulselmans
Onverwachts verloor het gemeentebestuur op

revue gepasseerd. Jij was het eerste aan-

15 januari een ﬁjne collega. Ann Hulselmans

spreekpunt voor de klanten. Altijd stond je

werkte als redster en kassamedewerkster bij het

klaar om op een vriendelijke manier de klanten

zwembad van Arendonk en was graag gezien bij

te helpen. Een zwembeurt, een zwemles, een

alle bezoekers. Ook haar collega’s

vriendelijk woordje, de nodige uit-

van het zwembad hebben niets

leg, niets was jou te veel. Altijd was

dan lof voor haar. Dat kan je le-

je opgewekt, een lieve glimlach, het

zen in onderstaande brief, die zij

zonnetje van het zwembad. Wij heb-

speciaal voor Ann schreven.

ben als collega’s fantastische tijden
meegemaakt met jou naast ons in

Wij wensen haar familie en vrien-

de stoel, aan het zwembad en aan

den veel sterkte bij het verwerken

de kassa.

van dit verlies.
Ann, jouw leegte zal altijd blijven.
Als je ziet hoe mooi jouw inkom was

Dag lieve Ann

versierd en hoeveel mensen steun betuigden.
Vrijdag 15 januari zal nooit nog dezelfde zijn.

Hoeveel kindjes je kennen. Je plaatsje in het

De zoektocht naar jou. Later het nieuws dat je

zwembad zal voortaan leeg blijven, maar in ons

ons diezelfde nacht hebt verlaten zonder knuf-

hart zal je voor eeuwig blijven.

fel, groet, niets. Ongeloof, verontwaardiging,
woede, onmacht, verdriet … het is allemaal de

We gaan je missen, Ann.

Colofon
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Personeelsnieuws
Met pensioen
Het nieuwe jaar was voor Gaby Van den Broeck de start van een nieuw
leven. Sinds 1 januari 2016 is zij van haar welverdiend pensioen aan het
genieten. Gaby is een oudgediende bij de gemeente. Reeds vanaf 1987
werkte zij als schoonmaakster in het zwembad. Samen met haar collega’s
Karina Swinnen en Paula Smets vormde ze daar jarenlang het poetsteam.
Nu maakt ze plaats voor de jongere generatie. Bedankt Gaby voor jouw
jarenlange inzet en geniet van je welverdiend pensioen!

Nieuwe gezichten bij de poetsdienst in het zwembad

Christel Bols – Christine Van de Walle – Bianca Verachtert – Elien Vosters – Erika Bathke – Daniëlle Damen.

Door de pensionering van Gaby werd de poetsdienst van het zwembad gereorganiseerd. Naast
onze gevestigde waarde Karina Swinnen zijn er zes schoonmaaksters bijgekomen. Zij werken in
wisselende ploegen waardoor er tijdens de openingsuren meestal een collega aanwezig is. We
wensen hen veel succes in hun nieuwe job, maar toch ook veel plezier met elkaar.

Nieuw gezicht bij de dienst secretariaat
Sinds

februari

is

Nieuw gezicht bij de dienst vrije tijd
Aan de blauwe balie

Robyn Matthys aan de

kan

slag

Gorp terugvinden als

als

secretariaat

deskundige
/

com-

je

Katrijn

deskundige

Van

cultuur.

municatieambtenaar.

Vanaf juli versterkte

Zij staat onder andere

zij de dienst vrije tijd

in voor de briefwisseling

in vervanging van de

en de verslagen van het schepencollege en

vroegere cultuurbeleidscoördinator. Zij volgt

de gemeenteraad. Ook voor het uitlenen

op wat er in Arendonk gebeurt op vlak van

van materiaal kan je voortaan bij haar

cultuur, ondersteunt de uitvoering van het

terecht. Bovendien staat Robyn in voor alle

lokale cultuurbeleid en is secretaris van de

interne en externe communicatie van het

gemeentelijke cultuurraad. Daarnaast staat

gemeentebestuur.

zij mee in voor het dagelijks beheer van het
gemeenschapscentrum.
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Twintig jaar drugspreventieraad Arendonk
De eerste stapjes

feit. Er werden leden gezocht bij verschillende
organisaties en diensten als het onderwijs, de

Met zijn ﬁets op ronde in het dorp kneep

jeugdbewegingen, het Rode Kruis en de horeca.

politieagent Filip Stouten in de eerste helft van de

Jeugdhuis ’t Onkrooid werd een belangrijke

jaren negentig al eens de remmen dicht om een

partner. De vergaderingen en later ook activiteiten

babbeltje te slaan met een groepje hangjongeren

van de drugspreventieraad vinden er tot op de

dat geassocieerd werd met drugs. Het waren

dag van vandaag nog steeds plaats.

die gesprekken die bij Filip een vonk deden
overslaan. Maar ook de latere ontmoetingen

Schoolprojecten

met ouders van jonge drugsgebruikers op de
opendeurdag van de politie droegen daartoe bij.

De eerste realisatie van de adviesraad was een

Voor hem was het duidelijk: er moest preventief

drugspreventieproject in de scholen, gegeven

opgetreden worden door de jongeren beter te

door de politie. In samenspraak met de scholen

informeren over de gevaren van drugs en er

werd dat initiatief een aantal jaren later vervangen

moest een vangnet komen voor ouders van jonge

door het ‘MEGA-project’, een lessenreeks waarin

drugsgebruikers.

gefocust wordt op assertiviteitstraining. Op het
einde van de lessenreeks worden de leerlingen
van

het

zesde

leerjaar

beloond

met

een

alcoholvrije ‘MEGA-fuif’ in het jeugdhuis.
Na verloop van tijd gingen er steeds meer
stemmen op voor opvolging van het ‘MEGAproject’. Enkele jaren geleden ontstond daarom in
de tweede graad van het middelbaar onderwijs,
met medewerking van onder andere de politie en
het Sint-Claracollege, de ‘Dag rond Verslaving’.
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Dat was het prille begin van de drugspreventieraad.

Samen met ervaringsdeskundigen wordt een

Filip ging op zoek naar partners en voerde

hele dag lang gewerkt rond drugs- en andere

gesprekken met de gemeente en met enkele

verslavingen. De ‘Dag rond Verslaving’ wordt

huisartsen. Even later was de adviesraad een

steeds afgesloten met een passend toneelstuk.

Na verloop van tijd verwaterde het succes

Zelfhulpgroep FIST

van de zelfhulpgroep enigszins. FIST is nooit
Een

jaar

na

drugspreventieraad

de

oprichting

werd

er

ook

van

de

helemaal weggeweest, maar in 2016 wordt de

voor

de

zelfhulpgroep nieuw leven ingeblazen met als

ouders van jonge druggebruikers een vangnet

trekkers Martine Wijnen en Filip Stouten.

gelanceerd: de zelfhulpgroep FIST. Vijf jaar lang
konden ouders elke maand hun verhaal kwijt en

‘Moeders hasjies is de beste’

ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Tijdens
de sessies werd ervoor gezorgd dat iedereen aan

De drugspreventieraad bestaat 20 jaar in 2016

bod kwam, dat iedereen z’n zegje kon doen en zich

en dat wordt in de verf gezet met een toneelstuk

begrepen voelde. Verder werd ook getracht beide

in jeugdhuis ’t Onkrooid. ‘Moeders hasjies is

ouders binnen een gezin op dezelfde golﬂengte

de beste’ wordt een hilarisch stuk, gespeeld

te krijgen. Regelmatig kregen de ouders ook

door de plaatselijke toneelgroep ’t Soufﬂeurke.

productinformatie,

konden

Na de voorstelling kan het publiek terugkeren

begrijpen hoe hun kind vanuit zijn leefwereld van

naar de werkelijkheid en de ernst van de

drugs denkt. Filip stelde tevreden vast dat iedere

drugsproblematiek in het praatcafé. Daar zullen

ouder beetje bij beetje terug contact kon krijgen

leden van de drugspreventieraad de bezoekers

met zijn of haar kind, door zich in te leven in de

te woord staan. De politie zorgt voor de nodige

situatie van het kind en niet door te veroordelen.

productinformatie en Martine Wijnen stelt de

zodat

zij

beter

zelfhulpgroep FIST voor.
Oh ja, de regie van het toneelstuk is in handen
van … Filip Stouten. En zo is de cirkel na twintig
jaar drugspreventieraad mooi rond.

Meer info
rienel.van.beurden@ocmwarendonk.be
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Nieuwe cafetaria in het woonzorgcentrum
Nadat

de

nieuwe

vleugel

van

het

woonzorgcentrum in gebruik genomen was,
werd er werk gemaakt van de verbouwing
van

het

oude

rustoordgebouw.

De

sociale

bouwmaatschappij De Noorderkempen vormde
het oude gebouw om tot 23 sociale zorgﬂats.
Sinds kort kan je er op de benedenverdieping
ook terecht voor een natje en een droogje. Op
1 december opende in woonzorgcentrum SintIsabella immers een gloednieuwe cafetaria.
Nadine en Sonja houden samen met een team
vrijwilligers

de cafetaria open op

dinsdag,

woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag, telkens
van 14.00 uur tot 17.00 uur. Wil jij ons team
vervoegen? Neem dan contact op met Nadine
Eyckens, tel. 014 40 10 15 of nadine.eyckens@
ocmwarendonk.be.
Op maandagnamiddag kunnen deelnemers van
‘Den Instap’ in de cafetaria terecht en vanaf 18
mei wordt er elke woensdag van 10.00 uur tot
12.00 uur een ‘peuterspeelpunt’ georganiseerd,
een initiatief van het ‘Huis van het Kind’.

De Arendonkse bevolking in een notendop
Op dit moment telt Arendonk 13 125 ofﬁcieel

477 personen verhuisden binnen onze gemeente.

geregistreerde

Dat wil zeggen dat Arendonk 62 inwoners meer

waar

personen.

momenteel

560

Het

asielcentrum,

asielzoekers

worden

telt dan in 2014.

opgevangen, zit hier niet in verwerkt. Dit omdat
daar regelmatig mensen vertrekken en nieuwe

De inwoners van Arendonk zijn niet alleen

mensen aankomen.

Belgen, ook heel wat andere nationaliteiten
hebben van Arendonk hun thuis gemaakt.

De

de

Natuurlijk zijn er in het asielcentrum veel andere

bevolkingsbewegingen bij. In 2015 werden 141

dienst

burgerzaken

houdt

elk

jaar

nationaliteiten te vinden, in volgende cijfers zijn

kinderen geboren, er waren 133 overlijdens en

zij niet verrekend. Arendonk telt 69 verschillende

62 koppels traden in het huwelijksbootje. Niet

nationaliteiten. Van de 13 125 Arendonkenaren

elk koppel kiest ervoor om te trouwen, men kan

hebben er 11 237 de Belgische nationaliteit.

ook wettelijk gaan samenwonen. In Arendonk
waren er 26 koppels die dat lieten registreren

1. Nederland

1 441

2. Portugal

111

Er werd vorig jaar ook druk verhuisd in Arendonk.

3. Polen

92

We mochten 550 nieuwe inwoners verwelkomen

4. Suriname

16

en 488 burgers verlieten Arendonk.

5. Duitsland

13

in 2015.
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De top vijf na de Belgen:

Een GAS … wat is dat?
Een kleine historiek
In de jaren negentig ontstond in ons land het

wordt al dan niet gestart met een verplicht

zogenaamde ‘onveiligheidsgevoel’. Het ging dan
vooral om kleine overlastproblemen, niet zozeer

bemiddelingsaanbod)
•

om ‘echte criminaliteit’. Voorbeelden daarvan
zijn

sluikstorten,

vandalisme,

zwerfvuil,

lawaaihinder,

hondenpoep,

lokale bemiddeling
•

wildplassen,

het tijdelijk plaatsverbod (dit kan opgelegd
worden bij herhaaldelijke inbreuken op

wildplakken, grafﬁti … In die tijd klasseerden
het parket en het gerecht die overlastproblemen

mogelijkheid tot gemeenschapsdienst en

eenzelfde plaats)
•

de invoering van bijzondere maatregelen

zonder gevolg. Daardoor kreeg de burger de

voor

indruk dat dit soort overtredingen ongestraft

verplichting om als gemeente jongeren

bleef. En dat was natuurlijk niet de bedoeling.

en hun ouders te informeren over de

minderjarigen

(bijvoorbeeld

de

overtredingen die met een gemeentelijke
Daarom werden gemeenten met de invoering van

administratieve

gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in

worden, maar bijvoorbeeld ook de verplichte

1999 zelf in staat gesteld om overtredingen op

bijstand van een advocaat)

sanctie

bestraft

kunnen

hun politieverordening aan te pakken, zonder
dat ze daarvoor afhankelijk zijn van een derde.

GAS in Arendonk

In de praktijk duurde het nog tot 2005 voordat
de gemeenten ook echt de mogelijkheid hadden

De gemeenteraad van Arendonk keurde op

om ‘openbare overlast’ te bestraffen, omdat

21 december 2009 het uniform gemeentelijk

de meeste vormen van kleine criminaliteit en

politiereglement goed waardoor vanaf 2010

overlast al strafbaar werden gesteld in een wet

de

of decreet. De wet werd gewijzigd en zo konden

toegepast konden worden.

de

gemeenten

verschillende

gemeentelijke

administratieve

sancties

overtredingen

bestraffen.

In 2015 ontving de sanctionerend ambtenaar
26 GAS-pv’s. Daarvan werden negen dossiers

In 2013 werd de regelgeving omtrent de

meteen

gemeentelijke

in

twaalf

gevallen

sancties

werd een geldboete opgelegd. Het ging over

(GAS) ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste

inbreuken betreffende loslopende dieren (3),

wijzigingen:

nachtlawaai (1), bestuurlijke opsluiting (4),

•

de personen die overtredingen kunnen

wildplassen en braken (1), verbranden van

vaststellen

afvalstoffen (2) en sluikstorten (1). Drie dossiers

de verlaging van de leeftijdsgrens naar 16

werden doorgegeven aan de bemiddelaar. Twee

•

administratieve

geseponeerd,

jaar

dossiers konden niet behandeld worden omdat

•

de verhoging van de geldboete

de betrokkenen ambtshalve geschrapt werden

•

de wijziging van de lijst van gemengde

uit het bevolkingsregister. In het laatste dossier

inbreuken

gemeenten

was de bemiddeling, gericht op het treffen van

geldboete

maatregelen om toekomstige inbreuken te

kunnen

(inbreuken

beboeten

met

die
een

maar die ook strafbaar gesteld zijn in het

vermijden, succesvol.

strafwetboek)
•

de mogelijkheid tot ouderlijke betrokkenheid

Er wordt momenteel gewerkt aan een aanpassing

(mogelijkheid om voorafgaand aan de GAS-

van het huidige uniform politiereglement. Het

procedure de ouders van minderjarigen te

nieuwe reglement van de politiezone zal nog dit

betrekken, afhankelijk van het resultaat

jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
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Arendonk schrikkelt
Omdat een jaar eigenlijk 365,2421875 dagen telt, voegen we om de vier
jaar een dag aan de kalender toe. Ook dit jaar kregen we een dag cadeau.
Wat deed Arendonk op 29 februari? Arfoc trok met de camera’s op pad en
kiekte o.a. de eerste lentebloemen op deze zonovergoten dag.

Weetjes over jouw bib!
In oktober 2013 opende de gemeentelijke

van

bibliotheek haar deuren op een nieuwe locatie.

computercursussen

Het gebouw waar vroeger de wolspinnerij van de

senioren?

familie Deroissart was en later de kunstacademie

•

gevestigd was, werd de place to be voor heel
wat Arendonkse boekenliefhebbers. Sindsdien is

…

boeken

dagelijks

als

heel

van

het

aan
wat

geven

beginnende

kinderen

•

… jaarlijks een vijftigtal activiteiten worden
georganiseerd

activiteiten naast het uitlenen van boeken.

lezingen, concerten, leeskring ...)?

door

de

bib

(cursussen,

Wist je dat …

En voor de echte curieuzeneuzen:

•

•

ruim 2 000 dvd’s herbergt?
•

… je dvd’s gratis kan uitlenen?

•

… dagelijks vijf kranten en een zestigtal
tijdschriften kunnen gelezen worden in het
leescafé?

•
•
•
•
•
•
•
•

boeken

klassikaal komen uitlenen in de bib?

dit gebouw het decor voor nog heel wat andere

… onze bib maar liefst 27 000 boeken en

van

… het oudste lid van de bibliotheek 96 jaren
oud is?

•

… de Kampioenen met stip de populairste
strip is?

•

… Danielle Steel met veertig titels het
grootste aanbod boeken heeft in de bib?

… dagelijks gemiddeld een vijftiental lezers
te vinden zijn in het leescafé?

Sinds 2016 kan je in de bib ook ‘sprinters’

… de uitleningen in de bib sinds de verhuis

terugvinden. Sprinters zijn nieuwe boeken die

gestegen zijn van 91 000 naar 105 000?

‘hot’ zijn. Ze worden slechts voor twee weken

… er ook iPad’s aanwezig zijn voor muzikale

uitgeleend en kunnen niet verlengd worden

nieuwsjunkies?

zodat het overeenkomstig de huidige tijdsgeest

… 2 508 Arendonkenaren de trotse bezitter

allemaal “een beetje sneller vooruit gaat”. Dit

zijn van een lidkaart van de bib?

is de top vijf van meest uitgeleende boeken in

… kinderen tot 18 jaar geen lidgeld dienen

2015:

te betalen?

1. Winterberg van Suzanne Vermeer (16x)

… 309 personen onze bib leuk vinden op

2. Winters paradijs van Sarah Morgan (16x)

Facebook?

3. Een kans voor de liefde van Nora Roberts

… reeds een tiental kunstenaars hun werken

(15x)

konden tentoonstellen in de bib?

4. Kom hier dat ik je kus van Griet op de Beeck

… (amateur)kunstenaars contact kunnen

(15x)

opnemen met de bibliothecaris indien ze

5. Het Janussyndroom van Pieter Aspe (14x)

wensen te exposeren in de bib?
•
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… de bib kan rekenen op de steun van tien

Volg de activiteiten van de bib ook op Facebook:

vrijwilligers zowel voor het terugplaatsen

www.facebook.be/bibliotheekarendonk.

Lekker en gezellig op stap met de Proevertjesroute 2016
Wat is er leuker dan een keertje gezellig

Ga dus letterlijk en ﬁguurlijk op stap met

op stap gaan? Elf keer op stap gaan! Vanaf

de

Pasen kan dat gemakkelijk met de nieuwe

z’n tweetjes, met familie of vrienden. We

Proevertjesroute van Toerisme Arendonk en

geven jullie elf goede redenen om lekker op

onze HoReCa.

verkenning te gaan in Arendonk.

Het concept is – hoe kan het ook anders –

Vanaf Pasen koop je de Proevertjesroute 2016

eenvoudig verrassend. Voor amper vier euro

bij de dienst vrije tijd op het gemeentehuis of

per persoon koop je een handig mapje met

bij de deelnemende horecazaken: Assurance –

maar

liefst

elf

uitgewerkte

nieuwe

Proevertjesroute.

Alleen,

met

wandelingen,

Bemdkaffee – De Gouden Arend – De Grill – De

die in afstand variëren van 2,8 tot 5,2 km.

Ster – DeVille – PC De Vraai – Postelboershof –

Voor elke deelnemende horecazaak krijg je

Renova – Theehuis Talander – Valkenhof.

een aangepaste wandeling, met vertrek en

De Proevertjesroute loopt tot 31 maart 2017

aankomst aan die zaak. Als beloning voor je

(of tot uitputting van de voorraad).

sportieve prestatie biedt elke zaak je eenmalig
een smakelijk extraatje of een ﬁkse korting

Gebeten

aan. Er is ook steeds een aangepast aanbod

dan zeker een kijkje op www.arendonk.be/

voor kinderen.

bezoeken/wandelen.

door

de

wandelmicrobe?

Neem

Wist ge da …
… het mooie kerkhof op het Pelgrimsplein

Franse Dragonders. De Duitse gesneuvelden

oorspronkelijk gelegen was in de Brulen?

werden naar hun vaderland overgebracht.

Ter gelegenheid van de inval door de Duitsers

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de

op 12 mei 1940 wordt elk jaar hulde gebracht

begraafplaats op de Voorheide overgebracht

aan de gesneuvelde Belgische Caribiniers en

naar

de Franse Dragonders. Maar wist je dat dit

de

heldenkerkhof oorspronkelijk gelegen was op

verplaatsing overgedragen aan de families en

de Voorheide, waar de parochiekerk nu staat?

kregen een laatste rustplaats in hun eigen dorp

het

Pelgrimsplein.

gesneuvelde

De

soldaten

lichamen

werden

bij

van
die

of stad.
Meteen na de vijandelijkheden werden de
gesneuvelde

Belgische,

Franse

en

Duitse

Aan

het

Pelgrimsplein

werd

een

soldaten voorlopig begraven op de plaats waar

herdenkingsmonument opgericht, waar nog

ze werden aangetroffen. Na de doortocht van de

elk jaar een plechtigheid wordt gehouden om

Duitsers werd op de Voorheide een begraafplaats

de gruwelijke gebeurtenissen van mei 1940 te

ingericht voor de Belgische Caribiniers en de

herdenken.
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Sportief Arendonk op het podium
De sportlaureaten van 2015 werden dit jaar en-

gingen de Dames 25 met de meeste stemmen

kele weken later dan normaal gevierd in feest-

lopen. Uiteindelijk sleepte Roger toch nog de

zaal De Garve. Meer dan honderd kampioenen

titel van Sportﬁguur 2015 en het beeldje van

werden op vrijdag 19 februari 2016 gehuldigd

de Arendonkse Teljoorlekker in de wacht omdat

door het gemeentebestuur en de gemeentelijke

de stemming van de sportraad de doorslag gaf.

sportraad.

Proﬁciat, Roger!

Voor de zevende maal al werd de trofee van

Alle laureaten en de foto’s van die avond vind je

Sportﬁguur van het jaar uitgereikt. Dit jaar

op onze website.

was het een strijd tussen Roger Hendrickx
(atletiek), de Dames 25 van TC De Lusthoven

Ook bij cultuur vallen dit jaar prijzen te rapen.

(tennis) en Luc Willemsen (hondensport). Na

Welke laureaat stemt Arendonk naar de Cul-

de stemronde van de sportraad had Roger een

tuurprijs voor de Kempen? Contacteer de cul-

ruime voorsprong op de tennisdames en Luc.

tuurdienst voor meer info omtrent dit nieuwe

Het publiek dacht er duidelijk anders over. Hier

initiatief.

Permanente mountainbikeroute in Arendonk
Sinds kort beschikt Arendonk over een volwaardig

weten is ook dat de routes aansluiten op

mountainbikeparcours. In samenwerking met

de routes van de omliggende gemeenten:

enkele

Oud-Turnhout, Ravels, Retie/Dessel en zelfs

twee

bereidwillige
routes

mountainbikers

uitgestippeld

die

werden

permanent

bewegwijzerd worden.

Reusel

zijn

makkelijk

te

bereiken

via

de

verbindingstrajecten. Hierdoor ontstaat in de
Kempen een gigantisch netwerk van maar liefst

Beide

routes

vertrekken

aan

de

nieuwe

480 km mountainbikeplezier.

kleedkamers in Sportpark Heikant. De korte
lus is 20 km lang en loopt via het kanaal, met

De ofﬁciële opening volgt binnenkort, maar je

een passage over de ramp ter hoogte van brug

kan de routes zeker al eens uittesten.

6, richting Oud-Turnhout om dan verder via
de Heirbaan en het Zwartbergbos weer in het
Sportpark aan te komen.
De lange route van 37 km neemt je via een
aantal single tracks mee doorheen het Hoge
Vijversbos. Je passeert de waterpartijen aan het
Beleven om dan via Langschelpen en de Rode
Del weer aan het kanaal uit te komen. Vanaf het
Goorken leiden de oevers van de Wamp je weer
naar het centrum van Arendonk. Interessant om

12

Arendonk zwemt
December is traditioneel zwemmaand in het zwembad van Arendonk. Met tal van acties voor jong
en oud werd het ook dit keer weer een geslaagde editie. Er was een gevarieerd aanbod met voor elk
wat wils: ontbijtzwemmen, familiedagen, duikinitiaties, swimmathon voor de scholen, grootouderdag
met pannenkoeken, discozwemmen, tombola … en zelfs de Sint kwam op bezoek.
Wij willen dan ook iedereen bedanken (personeel, scholen, verenigingen, organisaties, helpende
handen, personeel van de cafetaria …) voor het doen slagen van alweer een ﬁjne decemberactie.

Nieuwe renovatiepremie goedgekeurd
Eind

Vlaamse

Per categorie van werken voorziet de Vlaamse

regering de nieuwe renovatiepremie deﬁnitief

regering een premie van maximaal 2 500 euro.

goed. Voor deze nieuwe premie komen vier

Als je als eigenaar-bewoner een jaarinkomen

categorieën werken in aanmerking:

hebt dat lager is dan 29 030 euro, heb je

•

•

oktober

2015

keurde

de

werken aan de structurele elementen

recht op een hogere premie. In dat geval is

van

je premie maximaal 3 333 euro. De maximale

de

woning:

funderingen,

muren,

draagvloeren en trappen

totale premie bedraagt in beide gevallen

dakwerken: verbeteren van dakgebinte,

10 000 euro.

dakbedekking, goten en afvoer
•
•

buitenschrijnwerk: werken aan ramen en

Je

buitendeuren

aanvragen. Tussen de twee aanvragen moet

technische installaties: werken aan de

minstens één en maximaal twee jaar liggen.

centrale

verwarming,

de

deze

renovatiepremie

twee

keer

elektrische

installatie en de sanitaire installatie in
badkamer en toilet

kan

Meer info
www.wonenvlaanderen.be

13

Strengere normen voor energiezuinig bouwen
Sinds januari 2016 mag een nieuwbouwwoning

van maximum 30, krijgt gedurende vijf jaar een

nog maximaal een E-peil van 50 hebben. Het E-

korting van 50% op de onroerende voorhef-

peil is een maat voor de energiezuinigheid van

ﬁng. Heeft je woning of appartement een E-peil

een woning. Daarbij wordt niet alleen rekening

van maximum 20, dan betaal je gedurende vijf

gehouden met de mate waarin de woning geïso-

jaar géén onroerende voorhefﬁng (korting van

leerd is, maar ook met de energiezuinigheid van

100%). Om van deze korting te kunnen genie-

de verwarmingsinstallatie, de sanitaire installa-

ten, hoef je zelf niets te doen. De Vlaamse be-

ties, het ventilatiesysteem … Hoe lager het E-

lastingadministratie kent die automatisch toe.

peil, hoe energiezuiniger de woning is. In 2015
mocht dit E-peil nog 60 bedragen, sinds begin

E-peilpremie voor nieuwbouw

dit jaar nog maar 50.
Voor bouwaanvragen die worden ingediend vóór
Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning aan de

30 juni 2016 krijg je een premie bij een E-peil

BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen. Dat

van 20 of lager. Die premie bedraagt minstens

betekent dat nieuwbouwwoningen vanaf 2021

1 800 euro voor een woning, verhoogd met 50

slechts een E-peil van 30 mogen hebben. Tot

euro per E-peilpunt lager dan 20. Voor apparte-

dan wordt het E-peil stapsgewijs aangescherpt:

menten bedraagt de premie 800 euro, verhoogd

E40 in 2018 en 2019, E35 in 2020.

met 30 euro per E-peilpunt lager dan 20. Deze
premie kan je aanvragen bij Eandis.

Korting op onroerende voorhefﬁng
Wie vanaf dit jaar een bouwaanvraag indient

Meer info

voor een woning of appartement met een E-peil

www.energiesparen.be

Afstand houden: de twee seconden regel
De ‘twee seconden regel’ is een eenvoudig hulpmiddel om voldoende afstand te houden in het
verkeer. Hoe ga je daarvoor te werk?
Neem een herkenningspunt langs de weg (een verlichtingspaal, een huis ...) en tel twee seconden (eenentwintig, tweeëntwintig) vanaf het moment dat je voorligger dit punt voorbijrijdt. Kom
je zelf voorbij het herkenningspunt als je nog aan het tellen bent, dan rij je te dicht achter je
voorligger. Vertraag! Wanneer het regent, tel je er nog een seconde bij. Op een nat wegdek is je
remafstand immers langer!
Voordelen van de twee seconden regel:
•

minder ongevallen of minder ernstige ongevallen

•

minder ergernis en agressie in het verkeer

•

betere doorstroming in het verkeer

•

minder kans op lak- en ruitschade door opspattende steentjes van je voorganger

•

meer zicht op de weg vóór je

Verkeersveiligheid, daar werken we met z’n allen aan!
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Dhr. en mevr. Soffers-Verkuringen
50 jaar getrouwd
Soffers Jan °21.02.1936, Arendonk
Verkuringen Maria °04.08.1931, Retie
Gehuwd op 2 oktober 1965

Dhr. en mevr. Hendrickx-Van Hoof
60 jaar getrouwd
Hendrickx Karel °11.06.1932, Arendonk
Van Hoof Maria °29.06.1935, Arendonk
Gehuwd op 11 februari 1956

Dhr. en mevr. Van Gorp-Schäfer
60 jaar getrouwd
Van Gorp Pieter °01.10.1930, Arendonk
Schäfer Katharina °06.08.1933, Duren Duitsland
Gehuwd op 7 oktober 1955

Dhr. en mevr. Van Baelen-Van Steenbergen
60 jaar getrouwd
Van Baelen Leo °10.01.1932, Arendonk
Van Steenbergen Ivona °23.12.1932, Arendonk
Gehuwd op 15 oktober 1955

Woar is da?
Maak kans op een echt Arendonks geschenk! Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 15 mei 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.

Doar was da …
In de vorige editie zochten we naar het herdenkingsmonument aan de
Kruisbergkapel. Ann Beyens werd geloot uit de correcte antwoorden en
nam een AHA-bon ter waarde van 25 euro in ontvangst.
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Geboorten

Overlijdens

21.08
02.11
05.11
14.11
15.11
23.11
24.11
27.11
02.12
03.12
06.12
10.12
13.12
17.12
19.12
20.12
28.12
31.12
07.01
22.01
07.02

18.11
19.11
21.11
03.12
08.12
11.12
16.12
17.12
21.12
23.12
31.12
08.01
10.01
13.01
15.01
18.01
23.01
24.01
31.01
07.02
22.02
23.02

Kaidi, zoon van Long Guo en Donglan Huang
Marie, dochter van Laura Welagen en Nicole Verhoeven
Axel, zoon van Filip Damen en Hanne Hulselmans
Celien, dochter van Glenn Vanherck en Sylvie Tuytelaars
Nisanur, dochter van Erhan Yikilmaz en Elien Segers
Charissa, dochter van Nick Etienne en Karolien Penninck
Otis, zoon van Alastair Lidstone en Dorien Marien
Flor, zoon van Hans Seels en Evy Schoenmaekers
Isa, dochter van Wouter Vervecken en Arcia Segers
Jack, zoon van Jolien Van Cantfort en Bie De Smet
Frans, zoon van Stefan Slegers en Laura Vargas Villaveces
Menno, zoon van Marco Stessens en Kelly Sips
Quinn, zoon van Dieter Van Gorp en Stefanie Van Beers
Mateo, zoon van Arne Somers en Maria Enache
Manu, zoon van Bart Gillis en Sarah Willems
Seppe, zoon van Ronny Van Beek en Ilse Huybrechts
Destiny, dochter van Mario de Wit en Melissa Vanlingen
Guusje, dochter van Glenn Ruts en Maartje Koks
Senne, zoon van Koen Verhoeven en Kim Bleys
Hector, zoon van Christof Sierens en Lize Helsen
Eben, zoon van Yves Van Herck en Liesa De Proost

Huwelijken
18.12 Kelly Booten (1985) en Sabrina Petrisot (1988)
18.01 Jan Van Rooy (1964) en Viviane Petitpierre (1964)
20.02 Johan De Vocht (1968) en Lieve Moons (1972)

Jos Slegers (1928)
Martha Bruyndoncx (1921)
Mieke Sas (1936)
Carine Van Cantfort (1964)
Vito Latorre (1955)
Frans De Laat (1918)
Hugo Vandendungen (1931)
André Jansen (1933)
Marcel Van Gestel (1936)
Maria Gijs (1931)
Guy Meulemans (1965)
Frans Lefelon (1922)
Diane Smeyers (1965)
Ivonne Van Deuren (1939)
Ann Hulselmans (1972)
Maria Geudens (1942)
Frans Segers (1943)
Jan Van Rooy (1964)
Louis Van Gauwbergen (1945)
Leonie Van de Craen (1924)
Sebastiaan Aerts (1941)
Gerard Smets (1920)

Afstand houden: de twee seconden regel
De ‘twee seconden regel’ is een eenvoudig hulpmiddel om voldoende afstand te houden in het
verkeer. Hoe ga je daarvoor te werk?
Neem een herkenningspunt langs de weg (een
verlichtingspaal, een huis,...) en tel twee seconden (eenentwintig, tweeëntwintig) vanaf het moment dat je voorligger dit punt voorbijrijdt. Kom je
zelf voorbij het herkenningspunt als je nog aan het
tellen bent, dan rij je te dicht achter je voorligger.
Vertraag! Wanneer het regent, tel je er nog een
seconde bij. Op een nat wegdek is je remafstand

immers langer!
Voordelen van de twee seconden regel
• Minder ongevallen of minder erge ongevallen.
• Minder ergernis en agressie in het verkeer.
• Betere doorstroming in het verkeer.
• Minder kans op lak en ruitschade door opspat
tende steentjes van uw voorganger.
• Meer zicht op de weg vóór u.
Verkeerveiligheid, daar werken we met zijn allen
aan!

17

Arendonk treedt toe tot Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Sinds begin 2015 maakt Arendonk deel uit van

Ook in Arendonk met zijn open ruimte, bossen,

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. Sa-

landbouw- en natuurgebieden, zijn er ongetwij-

men met 17 andere gemeenten uit de Antwerpse

feld tal van mogelijkheden om ons landschap nog

Kempen, de provincie en een heleboel organisa-

mooier te maken. Ideeën zijn dan ook steeds

ties uit de sectoren landbouw, natuur, recreatie,

welkom op de gemeente of bij het regionaal land-

jacht, erfgoed, cultuur … maakt dit samenwer-

schap. Voor concrete vragen voor advies, bege-

kingsverband werk van de kwaliteit van ons land-

leiding en uitvoering over een project kan je con-

schap en de beleefbaarheid ervan.

tact opnemen met het regionaal landschap.

Het regionaal landschap doet dit door structurele

Voor Arendonk zal schepen Ann Hermans in de

ondersteuning te bieden bij de aanleg of het her-

Raad van Bestuur van Regionaal Landschap Klei-

stel van kleinschalige landschapselementen zoals

ne en Grote Nete zetelen.

poelen, houtkanten, knotbomen, hagen, monumentale bomen, dreven, hoogstamboomgaar-

Meer info

den, … of kleinschalig bouwkundig erfgoed, zoals

www.rlkgn.be

veldkapelletjes of ijskelders. Kortom, die zaken
die de identiteit, beeldkwaliteit en biodiversiteit in
ons landschap ten goede komen. Ze ondersteunen onder meer met advies, begeleiding bij de
opmaak van plannen en/of vergunningen, subsidies en concrete hulp bij de uitvoering.
Daarnaast voert het regionaal landschap ook tal
van projecten uit, steeds in nauwe samenwerking
met de lokale partners, verenigingen of particulieren. Lopende voorbeelden zijn een aantal gebiedsgerichte projecten, soortgerichte projecten
rond bijvoorbeeld bijen, zwaluwen of vleermuizen of thematische projecten rond trage wegen,
fauna-akkers, groen op school, het samengaan
van natuur en toerisme.
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