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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

Nieuw gezicht bij het gemeentebestuur
Maarten Bastijns versterkt sinds 1 april de ﬁnanciële dienst. Als ﬁnancieel deskundige staat hij in voor een periodieke rapportering, zowel
intern als naar de burger toe. Verder staat hij mee in voor de operationele werking van de ﬁnanciële dienst.
We wensen Maarten veel succes!

Peuterspeelpunt
Tijdens de ‘Week van de Opvoeding’ lanceerde het ‘Huis van het
Kind’ haar peuterspeelpunt. Een peuterspeelpunt is een gezellige
ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en hun ouders
of andere begeleiders (grootouders, oppas …). Je kan er samen
met je kindje ﬁjn spelen en andere ouders leren kennen. Je kindje
leert er bovendien samen spelen.
Jij en je kindje(s) zijn elke woensdagvoormiddag tussen 10.00 uur
en 12.00 uur welkom in de cafetaria van het woonzorgcentrum. Op
feestdagen en tijdens schoolvakanties is het peuterspeelpunt gesloten. Je kan vrij binnen en buiten lopen en je hoeft niet vooraf
in te schrijven.
Het peuterspeelpunt wordt gratis aangeboden. De kindjes krijgen
een lekker en gezond stukje fruit. Voor de (groot)ouders staat de
kofﬁe klaar.
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Meer info
jo.van.gulck@ocmwarendonk.be

ARENDONK

Dansen en musiceren in de Academie
In Arendonk is een ﬁliaal gevestigd van de Stedelijke

digheden. De lessen zullen gevarieerd zijn en de kin-

Academie voor Muziek, Woord en Dans van Turnhout.

deren begeleiden in de ontdekking van hun danstalent.

Daar worden zowel muziek- als danslessen gegeven. De

Vanaf september kunnen de kleuters elke woensdag van

muzieklessen vinden plaats in de lokalen van de gemeen-

14.00 uur tot 15.00 uur komen dansen.

telijke basisschool Sint-Jan in de Schoolstraat. Alle danslessen gaan sinds september 2015 door in de spiksplin-

Muziek

ternieuwe zaal gelegen aan Molenwiel.

Vanaf 8 jaar (derde leerjaar) starten de meeste kinderen
met een muziekopleiding in de lagere graad. Dat kan ook

Dans

in Arendonk. Gedurende vier schooljaren volgen ze twee

Vanaf zes jaar kunnen kinderen starten met dansinitiatie.

lesuren per week Algemene Muzikale Vorming (AMV) en

Met behulp van muziek, ritmiek en materialen wordt tij-

een halfuur samenzang. Deze brede muzikale vorming

dens deze lessen de psychomotoriek verbeterd op een

bereidt hen voor op het spelen van een instrument. Tij-

speelse en creatieve manier. Er wordt veel aandacht be-

dens het tweede, derde en vierde leerjaar van de lagere

steed aan lichaamsbesef, zodat het een goede voorberei-

graad worden de lessen AMV aangevuld met één uur in-

ding is voor eender welke dans. Ruimtegebruik, expres-

strumentles per week.

sie, lenigheid, muzikaliteit, coördinatie en creativiteit …
het komt allemaal aan bod. Na deze dansinitiatie kunnen
de leerlingen van de lagere en middelbare school verder
groeien in het grote aanbod dans.

Tijdens het eerste jaar van de lagere graad starten met
een instrument kan pas na de krokusvakantie. Dit kan
ook maar voor sommige instrumenten en is afhankelijk
van het aantal beschikbare plaatsen. In het ﬁliaal van
Arendonk kan je terecht voor koperblazers, viool, piano

Nieuw: kleuterdans

en gitaar.

Vanaf september 2016 zijn ook kleuters vanaf de tweede
kleuterklas (vanaf 4 jaar) welkom in de dansafdeling.
Tijdens de lessen kleuterdans maken de kinderen op
een speelse en fantasierijke manier kennis met dans. Er
wordt gewerkt aan lichaamsbewustzijn, waarbij rekening
gehouden wordt met de kleutermotoriek. Met aangepaste

Inschrijven schooljaar 2016-2017
Nieuw is dat je vanaf dit jaar online kan inschrijven.
Dat kan via de website van de Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans.

thema’s en muziek worden de lessen volledig afgestemd
op de leefwereld van de kleuters. Het samen dansen met

Meer info

andere kinderen leert hen bovendien ook sociale vaar-

www.muziekacademie-turnhout.be
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Honderd
jaar school

de Voorheide
Op 4 december 2015 was het precies honderd jaar gele-

leeg, maar werden vroeger gebruikt om het vee dat de

den dat de eerste klasjes les kregen op de Voorheide. Een

grens over moest steken, veertig dagen in quarantaine

honderdjarig bestaan, dat vraagt om een feestjaar. En

te houden om er zeker van te zijn dat ze geen besmette-

dat is het ook geworden. Het schooljaar 2015-2016 stond

lijke ziekten hadden. In deze stallen werden twee klasjes

volledig in het teken van die verjaardag.

gecreëerd waar de kinderen terecht konden en meester
Antoon De Puydt werd aangesteld om hen te onderwijzen.

Honderd jaar terug in de tijd
Voor de start van basisschool de Voorheide gaan we te-

Toen de oorlog ten einde was, was het de bedoeling dat

rug tot aan de Eerste Wereldoorlog. Door de neutraliteit

de kinderen van de Voorheide opnieuw naar de school in

van Nederland ontstond er aan de grens heel wat ille-

het centrum zouden gaan. Maar dat zagen de bewoners

gaal verkeer richting Nederland. De Duitsers wilden dat

van de Voorheide niet zitten. Zij vonden zo’n schooltje in

uiteraard vermijden. Daarom werden in eerste instantie

de buurt ideaal. Omdat het gemeentebestuur hier ook wel

de kanaalovergangen afgesloten. Dat leverde niet het

iets in zag, werd uitgekeken naar een geschikte locatie.

gewenste resultaat op en dus besloten de Duitsers om

Die werd gevonden in wat nu De Brulen is. Op 1 oktober

een elektrische draadversperring aan te brengen over de

1926 opende basisschool de Voorheide er haar deuren.

volledige lengte van de Belgisch-Nederlandse grens. In
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Arendonk kwam deze zogenaamde dodendraad aan het

Honderd jaar later

kanaal te staan. Tussen de vaart en de Nederlandse grens

In 1915 gestart met 25 leerlingen, zijn dat er honderd

zaten vanaf dat moment zo’n 250 mensen opgesloten,

jaar later ongeveer 400. Die leerlingen komen al lang

waaronder ongeveer 25 leerplichtige kinderen. Zij wer-

niet meer alleen uit de Voorheide, maar vanuit alle

den plots afgesloten van het centrum van Arendonk, van

richtingen van Arendonk. Dat de school verjaart, werd

hun vriendjes ... en van de school.

het hele schooljaar lang gevierd. Alle activiteiten ston-

Voor de kinderen die niet meer naar school konden, moest

den in het teken van ‘honderd jaar school Voorheide’.

een oplossing gezocht worden. Die werd gevonden in de

Zo werden de leerlingen op de eerste schooldag met

quarantainestallen. De stallen stonden op dat moment

paard en kar naar de school gebracht. De fanfare kwam

spelen en zelfs de burgemeester was aanwezig om het

een uurtje les in de oude quarantainestallen. Met oude

feestjaar ofﬁcieel te openen. Ook de normale school-

schoolbanken, heel primitief en in de kledij van vroeger

activiteiten werden in een honderd jaar oud jasje gesto-

werd er les gegeven zoals toen.

ken. Zo droegen de kinderen met carnaval allemaal kle-

Eind mei was er ook het jaarlijkse schoolfeest. De twee

ren van ‘de tijd van toen’ en ook het menu van het jaar-

weken voor het schoolfeest werd in elke klas druk ge-

lijkse ontbijt van de oudervereniging werd aangepast.

werkt en tijdens het schoolfeest konden de leerlingen

Uiteraard werd er voor de honderdste verjaardag van de

eindelijk aan hun ouders en andere familieleden laten

school ook een groot feest gehouden in december, met

zien wat ze allemaal gedaan hadden. Terwijl de ouders

zang, gedichten … Speciaal daarvoor componeerde één

genoten van een hapje en een drankje konden de kin-

van de leerkrachten zelfs een eigen lied.

deren zich uitleven met allerlei spelletjes van vroeger.
En dat het feest was in de school mocht in heel de buurt

Op maandag 23 mei mochten de leerlingen ook zelf

gezien worden. Samen met de buurtbewoners werd de

ervaren hoe die eerste leerlingen op de Voorheide les

week voor het schoolfeest de hele straat versierd. Een

kregen. Alle klassen van de lagere school kregen die dag

mooie afsluiter van het feestjaar in de Voorheide.

120 jaar brandweer Arendonk
De brandweer van Arendonk bestaat dit jaar 120 jaar.
Om dat te vieren, werd aan de Academie gevraagd om
een aandenken te ontwerpen. De beeldhouwafdeling
voelde zich meteen geroepen om een kunstwerk te
ontwikkelen voor deze dappere helden.
Na overleg werd beslist een heldhaftig beeldje te
boetseren met een klassieke, maar zeker ook een
respectvolle uitstraling. Alle studenten werden uitgedaagd om een persoonlijke interpretatie te geven
aan de brandweerman zonder de artistieke en esthetische waarden uit het oog te verliezen.

Tijdens het hele gebeuren viel niet alleen de aangename samenwerking tussen de Academie en het

Daarvoor hadden de studenten natuurlijk een mo-

brandweerkorps op; ook de ﬁerheid, collegialiteit

del nodig. Vol enthousiasme poseerde dagelijks een

en positieve uitstraling waarmee deze stoere kerels

brandweerman op de draaischijf in de Academie.

hun roeping naar buiten dragen was opvallend. De

Na deze intense boetseersessies werden alle werken

beeldhouwafdeling voelde zich dan ook vereerd om

bij elkaar gezet en besproken. Uiteindelijk werd de

te mogen deelnemen aan dit project.

kleischets van Feije Oosterhof uitgekozen, vanwege
de unieke stilering en de archetypische uitstraling

De beeldjes zullen tijdens de festiviteiten op 2 juli

van een trotse maar tegelijkertijd ook ingetogen

uitgedeeld worden aan de wagens die meerijden in

brandweerman.

de stoet en aan de deelnemende korpsen.
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Wist je dat …
… naast de sigarenindustrie ook de kousenmakerij ooit een belangrijke inkomstenbron was
voor onze bevolking?
Op het hoogtepunt, tussen 1750 en 1810, bedroeg het aantal actieve personen in de textielnijverheid ongeveer 40% van de toenmalige
bevolking. Dat kwam neer op ongeveer 1 000
personen. Veel mensen werkten echter thuis in
tijdelijke opdracht van een patroon of nijveraar.
Naast het thuis weven van kousen werd meestal
ook nog op kleine schaal aan landbouw gedaan.
Na 1830 verminderde het aandeel van de kousenmakerij steeds meer. Rond 1870 verdween
deze nijverheid volledig en verving de sigarennijverheid meer en meer het kousen maken.
Bron: ‘De kousenmakerij in Arendonk’ (17501900) –

Eric Vanhautte, een uitgave van de

Heemkundige Kring Als Ice Can

Cultuurprijs van de Kempen
De Arendonkse Cultuurraad neemt deel aan de allereerste Cultuurprijs van de Kempen, die in het
najaar wordt uitgereikt door de Cultuurraad van de
Kempen.
Kandidaat voor Arendonk wordt ’t Zingt en ’t Swingt
vzw, de vereniging die dit jaar al voor de vijftiende
keer het festival Arendonk Zingt en Swingt organiseerde. Drijfveer voor deze nominatie is onder andere de unieke formule van het festival, de werking
voor goede doelen, de betrokkenheid binnen de gemeenschap en de uitstraling buiten Arendonk.
Naast Arendonk dingen nog twintig andere Kempense gemeenten mee naar de prijs. De beoordeling
gebeurt door een jury samengesteld door de Raad
van Bestuur van de Cultuurraad van de Kempen.
Begin oktober wordt de Cultuurprijs uitgereikt door
minister van Cultuur Sven Gatz.
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Duimen maar!

Wordt het Natuurwandelpad de
‘wandeling van het jaar 2016’?
De jury heeft beslist: ons Natuurwandelpad is geselecteerd

groen bulkt van het leven. Best bijzonder zo in een dorp!’

voor de wedstrijd ‘wandeling van het jaar 2016’ van Toe-

‘Struin verderop de beelden- en speeltuin van de Academie

risme Provincie Antwerpen. Na winst voor de Talanderwan-

in. Hier geef je de kleintjes even vrij spel. Deze voormalige

deling in 2014 maakt Arendonk opnieuw kans op de hoogste

sigarenfabriek huisvest vandaag één van Vlaanderens toon-

erkenning als groene wandelgemeente. Stem mee!

aangevende Academies voor Schone Kunsten.’ (lees verder
op: www.kempen.be/nl/praktisch/brochures).

Moeten we jou als Arendonkenaar nog overtuigen? Hopelijk
niet! Zo ja, laat je dan inspireren door één van deze com-

Natuurlijk volop natuur! De Wamp, de Lokkerse Dammen,

mentaren.

Den Hooyput en als absolute topper: Het Goorken. Terecht
wordt dit natuurgebied alom geprezen.

Een stukje uit het verslag van de wedstrijdjury die
het Natuurwandelpad selecteerde:

Het Agentschap voor Natuur en Bos omschrijft het zo:

‘Natuurwandelpad? En of! Van bij het vertrek in het cen-

‘Het Goorken is een groene diamant aan de Kempense

trum van Arendonk wandel je langs de oevers van de Wamp

kroon en ligt in de vallei van de rivier Wamp. In dit moeras-

en over een knuppelpad doorheen moerassig gebied. Even

sig gebied vind je zowel laagveen, heide en rietlanden als

verderop passeer je langs het Heemmuseum en de Tore-

open water, wilgen- en gagelstruiken. Verschillende dieren

mansmolen. Op de uitkijktoren in de Lokkerse Dammen

vinden er een veilig nest, zoals de zeldzame en prachtige

geniet je van het panorama. Bij de kijkhut in Het Goorken

vlinder heideblauwtje. Het bruist er van leven! De ideale

- een echte topper - spot je bijzondere vogels. En langs

plek om van de rust te genieten als wandelaar en vogels

de oever van het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten - dat in

te spotten.’

2016 zijn 170ste verjaardag viert - bereik je de hoogten en
laagten van Den Hooyput. Van moeras over vennen tot hei-

Nog niet overtuigd? Recht je rug, strek je benen, neem

de: deze wandeling zit vol afwisseling. Pure natuurbeleving!’

het routekaartje in de hand en doe de praktijktest. Je zal
versteld staan hoe je eenvoudig verrassend onze natuur

In de ‘Toeristische Gids Kempen 2016’:

kan beleven.

‘Het Natuurwandelpad slingert gezapig langs de zomen van
de Wamp. Heb je kinderen bij? Dan spring je even op het

Ga daarna naar www.wandelingvanhetjaar.be en geef je

knuppelpad dat jou en je koters over een stukje moeras-

stem aan het Natuurwandelpad Arendonk. Men zegge het

land loodst. Geef je ogen maar ﬂink de kost, want dit stukje

voort!
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De Vaart Verjaart

Het jubileum van de vaart werd fe
bootfestival aan brug 5. Boothuis Br
Kempens binnenvaartschip - was he
met vaart-taart, muziek, comedy, th
geschiedenis van het kanaal. De sen
een kaart- en spelnamiddag op de
vond de Week van de Amateurkun
het kanaal. De bezoekers gingen z
en borstel voor een groot schildert
de vaart. Het resultaat kan je binn
gemeentehuis. Ook de Arendonkse j
de kijker, met een vlottenrace tusse
de zwaaikom aan brug 4.

t

art werd feestelijk geopend met een
Boothuis Brauhaus - een omgebouwd
p - was het decor voor een feestweek
comedy, theater en een expo over de
aal. De seniorenraad vierde mee met
dag op de boot. Voor de gelegenheid
mateurkunsten plaats op locatie aan
rs gingen zelf aan de slag met verf
ot schildertafereel in het thema van
kan je binnenkort bewonderen in het
endonkse jeugdraad zette de vaart in
nrace tussen de jeugdbewegingen aan

Molen je mee?
Vlak bij het Arendonkse Heemhuis staat de To-

gelanceerd waarmee kinderen en families op

remansmolen. De molen is een ingenieus stukje

ontdekkingsreis kunnen trekken door de molen.

erfgoed dat jong en oud fascineert. De molen

Stap voor stap worden alle geheimen van de

werd opgericht in 1809 met delen van de omver-

windmolen prijsgegeven. Het doe-boekje vind je

gewaaide staakmolen uit de vijftiende eeuw. Het

gratis in de molen zelf of in het gemeentehuis.

is een houten kofﬁepotmolen – een bovenkruier
– met twee koppel graanstenen op de eerste ver-

Voor scholen werd een educatief pakket ontwik-

dieping en een olieslagmolen in de kelderruimte.

keld dat je binnenloodst in de wondere wereld

De combinatie van graan- en olieslagmolen in

van de molen en zijn molenaar. Het pakket is de

dit type houten molen maakt de Toremansmolen

perfecte aanvulling op een bezoek aan de molen.

uniek in de wereld.
Afgelopen Erfgoeddag werd door Erfgoed Noor-

Meer info

derkempen en Erfgoedcel k.ERF een doe-boekje

www.erfgoednoorderkempen.be/molenspel

De molen is van mei tot september elke
laatste zondag van de maand geopend
van 14.00 uur tot 17.00 uur. Groepen
en scholen kunnen de molen bezoeken
na afspraak.

De voetbalkooi komt naar je toe
De gemeente heeft geïnvesteerd in een pannavoetbalkooi. In zo’n kooi kunnen jongens en
meisjes het in teams van twee tegen twee tot vier tegen vier tegen elkaar opnemen en hun
beste voetbalkunstjes uit de schoenen
toveren.
Wie in april aanwezig was op onze
Buitenspeeldag kon de voetbalkooi
al een eerste keer bewonderen. Tijdens de zomermaanden gaat ze van
buurt naar buurt, te beginnen bij De
Rennen. Een maand later verhuist
ze naar de Hoogakkers, in augustus
trekt ze naar sportpark Heikant. In
september sluiten we de panna-zomertoer af in De Vloed.
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Oriëntatieparcours in sportpark Heikant
Nieuwe sportinfrastructuur doet sporten, dat

gevonden? Zet dan met de tang een knip in

is gekend. Trek je loopschoenen al maar aan,

de controlekaart om je bezoek aan de post te

want voortaan kan je in het sportpark een wat

registreren. Degene die het traject het snelste

onbekendere en minder voor de hand liggende

aﬂegt, is de winnaar. Ook andere vormen van

sport beoefenen: oriëntatielopen.

oriëntatielopen zijn mogelijk.

Verspreid over het sportpark zijn vijftien ge-

Het parcours werd gerealiseerd in samenwer-

nummerde oriëntatieposten of controlepunten

king met de Kempische Oriëntatielopers (KO)

geplaatst. Op basis van die posten kan je een

vzw en het Vlaams Verbond voor Oriënterings-

omloop uitwerken die in de juiste volgorde ge-

sporten (VVO).

lopen moet worden.
De oriëntatiekaart kan je ophalen bij de dienst
Met behulp van een gedetailleerde kaart zoek

vrije tijd in het gemeentehuis of downloaden

je zo snel mogelijk de posten. Heb je een punt

van de gemeentelijke website.

Blokken in de bib
De komst van de zomer betekent voor vele studenten ook de start van de blokperiode. Om de
Arendonkse studenten een hart onder de riem te steken, werd voor de eerste keer een studielokaal
ingericht in de bibliotheek, naar analogie met de studentensteden. De hele maand juni konden zij in
zaal De Vloed terecht om in alle rust te studeren. En met succes: een twintigtal bollebozen doken er
dagelijks in de boeken om de examens tot een goed einde te brengen. Nu nog duimen voor mooie
resultaten en de zomer kan beginnen!
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Feestelijke inhuldiging ﬁetspad Arendonk-Ravels
Enkele weken geleden werd het ﬁetspad van

De

Arendonk naar Ravels ofﬁcieel ingehuldigd. Na

wielerclubs en iedereen die mee wilde ﬁetsen,

vijftien jaar ongeduldig wachten ligt het nieuwe

verzamelde op vrijdag 20 mei op de parking van

ﬁetspad langs de gewestweg N118 (Klooster-

tennisclub De Lusthoven.

baan, De Lusthoven en Arendonksesteenweg)

Het sombere weer hield onze Arendonkse ﬁetsers

er nu eindelijk. Al ﬁetsend kan je nu de 9 km

niet tegen. Integendeel, met een groep van meer

lange afstand tussen Arendonk en Ravels veilig

dan 600 mensen ﬁetsten we over het gloednieuwe

overbruggen.

ﬁetspad richting Talander. Op hetzelfde moment

Arendonkse

schoolkinderen,

senioren,

vertrok ook vanuit Ravels een hele delegatie
Hoewel dit project deel uitmaakte van een

ﬁetsers. De twee groepen ﬁetsten elkaar tege-

bovenlokaal functionele ﬁetsroute en door de ge-

moet over het splinternieuwe ﬁetspad om samen

meenteraad al werd goedgekeurd op 2 juli 2001,

aan te komen aan de afslag aan Talander. Daar

is het dus pas vijftien jaar later gerealiseerd.

knipten de burgemeesters van Arendonk en

Met alleen al het opsommen van alle redenen

Ravels het lint door en verklaarden het ﬁetspad

waarom het zolang heeft geduurd, kunnen we

ofﬁcieel voor geopend. In Talander konden de

enkele bladzijden vullen. Maar wees gerust, dat

moedige ﬁetsers genieten van een hapje en een

gaan we niet doen. We blikken veel liever terug

drankje

op de feestelijke opening van de ﬁetsverbinding.

plechtigheid gehouden.
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en

werd

een

korte

inhuldigings-

Heeft een voetganger altijd voorrang op het zebrapad?
Een voetganger is verplicht het zebrapad te

Als ﬁetser heb je geen voorrang op het zebra-

gebruiken als het zich op minder dan dertig

pad. Je mag natuurlijk wel je ﬁets aan de hand

meter afstand bevindt. Bestuurders en ﬁetsers

nemen en op die manier het zebrapad gebrui-

die een zebrapad naderen, moeten voorrang

ken als voetganger.

verlenen aan voetgangers die op het punt
staan om over te steken of al aan het over-

Goed om te weten als je naar de stad of naar

steken zijn.

de kust gaat: een tram heeft altijd voorrang
op andere weggebruikers, behalve als het ver-

De voetganger heeft dus voorrang, maar hij

keer geregeld wordt door een agent of door

mag natuurlijk niet zomaar de straat overste-

verkeerslichten. Ook als een zebrapad de

ken. Hij moet rekening houden met het aan-

tramsporen kruist, moeten de voetgangers

komende verkeer. Door oogcontact te maken

voorrang verlenen aan de tram.

met de bestuurder weet de voetganger dat hij
hem gezien heeft en weet de bestuurder ook

Verkeersveiligheid, daar werken we met z’n

dat de voetganger wil oversteken.

allen aan!
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Alle wegen leiden naar Geopunt
Maar er is meer …
Ben je op zoek naar kaarten of allerlei informatie
daarover? Je zoektocht begint altijd bij Geopunt.
Je vindt er niet alleen de geplande werken terug,
de interactieve kaart bundelt ook informatie van
verschillende bronnen.
Ben je op zoek naar:
Hinder door werken of evenementen, niemand

• hoe jouw dorp eruitzag in de 18de en 19de eeuw?

vindt het ﬁjn. Maar als je over de juiste informa-

• een sportieve of toeristische uitstap in de buurt?

tie beschikt, kan je vaak een alternatieve route

• een kinderopvang of een school in de buurt?

uitstippelen.
Die informatie vind je ook terug op de website
Hinder door werken, wat nu?

van Geopunt Vlaanderen. Op de website kan je

Op www.geopunt.be krijg je een handig overzicht

verschillende kaarten raadplegen en de informa-

van de geplande werken en evenementen. De

tie samenvoegen op één kaart. Zo kan je dus zelf

hinder wordt niet enkel getoond, je krijgt ook de

de informatie die je nodig hebt combineren en

nodige verduidelijking en de verwachte duurtijd

op één kaart laten zien. Koppel bijvoorbeeld de

van het project. Daarvoor ga je naar de kaart van

geluidsbelastingskaarten met de overstromings-

Geopunt en klik je op ‘hinder in kaart’. Vanaf 1

kaarten om op zoek te gaan naar een ideaal stuk

juli 2016 is elke gemeente verplicht om deze in-

bouwgrond.
Meer info

formatie in te geven. In Arendonk doen we dit al

www.geopunt.be

sinds 1 januari 2016.

Slechtvalken in de kerktoren van Arendonk
Een oplettende valkenier zag een aantal maan-

waarin de slechtvalken in alle rust hun kroost

den geleden een koppel slechtvalken rond de

kunnen grootbrengen.

kerktoren van Arendonk vliegen. Omdat de val-

Aangezien het broedseizoen nu voorbij is, zal

ken regelmatig terugkwamen, dacht de valke-

het nestbakje dit jaar waarschijnlijk niet meer

nier dat ze op zoek waren naar een broedplaats.

bewoond worden. Hopelijk vindt het koppel vol-

Hij stelde het gemeentebestuur voor om deze

gend jaar haar weg terug naar onze kerktoren en

mooie vogels een handje te helpen.

nemen ze hun intrek in het gloednieuwe huisje.

Na overleg met de valkeniers en de Kerkfabriek werd op 20 april
in de hoogste toren van
de kerk een broedplaats
voor slechtvalken voorzien. Aan de buitenkant
werd een landingsplatform geplaatst, aan de
binnenkant
nestbakje
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werd

een

geïnstalleerd

Dhr. en mevr. Eyckens-De Proost
60 jaar getrouwd
Eyckens Godfried °24.06.1934, Arendonk
De Proost Maria °27.11.1933, Arendonk
Gehuwd op 22 mei 1956

▲

Dhr. en mevr. Proost-Geudens
50 jaar getrouwd
Proost Leon °05.09.1945, Turnhout
Geudens Lilianne °14.12.1946, Arendonk
Gehuwd op 5 februari 1966

Dhr. en mevr. Wouters-Claessen
60 jaar getrouwd
Wouters Frans °27.11.1931, Arendonk
Claessen Jeanne °07.10.1934, Arendonk
Gehuwd op 19 mei 1956

Doar was da …
In de vorige editie zochten we naar het waterbekken aan industrieterrein
de Hoge Mauw. Anneke Janissen 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
15 augustus 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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Geboorten

Overlijdens

02.12
09.12
23.12
11.01
14.02
20.01
21.01
25.01
25.01
08.02
12.02
14.02
15.02
21.02
23.02
25.02
25.02
04.03
07.03
08.03
11.03
15.03
24.03
25.03
30.03
31.03
04.04
11.04
12.04
12.04
12.04

29.02
29.02
01.03
10.03
12.03
24.03
31.03
01.04
02.04
02.04
05.04
17.04
18.04
21.04
23.04
08.05
15.05
18.05

Nina, dochter van Joey Marien en An Bleys
Andres, zoon van Wouter De Nève en Jelle Helsen
Luna, dochter van Mohamed Thalab en Veerle Daamen
Senne, zoon van Luc Dickens en Evelien Hofkens
Alek, zoon van Jan Van Camfort en Marjolein Van Gool
Kai, zoon van Robby Hermans en Tinne Hermans
Luna, dochter van Jan Hendrickx en Mieke Maes
Jeugenia, dochter van Ian Kertowiradi en Jelyzaveta Bogorad
Matz, zoon van Peter Van Gestel en Stephanie Van Clemen
Hanne, dochter van Pieter Mollen en Mayke Verbylen
Mien, dochter van Nick Goris en Stefanie Geudens
Ties, zoon van Koen Curinckx en Emely Hardis
Finn, zoon van Nick Bosmans en Nele Blockx
Liana, dochter Dieter Maes en Annelies Mens
Sem, zoon van Bart Van Sweevelt en Britt Van Bergen
Mafalda, dochter van Bruno M. de Sousa en Joana B. Pacheco
Noah, zoon van Nick Vansweevelt en Kim Slootmans
Hayley, dochter van Jimmy Poppeliers en Linsey Moelans
Myla, dochter van Raf Versteynen en Griet Jacobs
Rémy, dochter van Vincent Borgmans en Nikki Van Vucht
Marie, dochter van Jonas van Vorst en Catharina v d Heijden
Liene, dochter van Nik Hendrickx en Femke Nooytens
Emmeline, dochter van Bob Wens en Tinne V d Nieuwenhuyzen
Beau, zoon van Bram Vinckx en Kimberley Cools
Renee, dochter van Pieter Audenaert en Melissa Feyen
Mara, dochter van Nico Latorre en Maaike Wynen
Matiz, zoon van Jeroen Lauryssen en An Siemons
Colin, zoon van Nick Snoeys en Ann Eyckens
Nori, dochter van Nick Van Steenbergen en Colinda Boom
Santhiago, zoon van Daniel M. de Sousa en Susana M. da Costa
Livia, dochter van Dominik Lepsch en Gina Marinelli

Huwelijken
05.03		
19.03
26.03
06.05
07.05
07.05
14.05
14.05

Nick Martens (1991) en Liesje Weyers (1992)
Jan Lavrysen (1979) en Annik Van Kerckhoven (1983)
Frederic Conaert (1984) en Mariejama Jah (1984)
Joris Vervecken (1983) en Leen Grauwen (1977)
Jeroen van der Loop (1980) en Femke Hendrickx (1981)
Anselme Cyusa (1980) en Nazia Mutungirehe (1983)
Jan Maris (1974) en Tinne Leysen (1984)
Hanne Delahaut (1986) en Christel De Hondt (1974)

Rosina Coertjens (1952)
Jan Elsen (1937)
Annie Vaes (1939)
Irène Engelen (1965)
Jos Fabrie (1951)
Nelly Mulders (1954)
Vic Van Gorp (1939)
Mil Wouters (1927)
Gratienne Bosmans (1954)
Julienne Mertens (1948)
Anny Pynaerts (1941)
Maria Vervecken (1924)
Willy Smets (1934)
Leo Maes (1943)
Clara Blockx (1932)
Eduardus Horemans (1943)
André De Bont (1945)
Yvonne Verachtert (1930)

