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Nieuwe gezichten in het zwembad
Michael Molenberghs startte op 1 september

Door verschuivingen binnen het schoon-

als vaste kracht in het zwembad. Je zal hem

maakteam zijn er sinds 1 september ook

niet alleen als badmeester aan het zwem-

twee nieuwe medewerkers in het zwembad:

bad zien zitten, maar hij zal ook meedraaien

David Esposto en Isaura Hulselmans.

aan de kassa. Mensen die regelmatig komen

David heeft binnen onze gemeente al er-

zwemmen, zullen Michael al wel kennen.

varing opgedaan als schoonmaker in basis-

Sinds november 2015 werkte hij al in het

school Sint-Jan. Isaura werkt als vlinder om

zwembad met een tijdelijk contract. Hij weet

de vakanties en ziektes van haar collega’s op

dus wat hem te wachten staat.

te vangen. We wensen hen veel succes!

Michael Molenberghs

David Esposto

Isaura Hulselmans

Colofon
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120 jaar brandweer Arendonk
Zaterdag 2 juli 2016 was een dag voor de ge-

af naar het spektakel. De brandweermannen wa-

schiedenisboeken. De Arendonkse brandweer

ren aangenaam verrast door de enorme toeloop.

vierde immers zijn 120-jarig bestaan.

Gelukkig konden ze rekenen op hulp van rugbyclub Pitbulls en vrijwilligers van ’t Zingt en

De dag begon met een stoet van oude en nieu-

Swingt. Dankzij hun steun kon de dag niet meer

we brandweervoertuigen die door de straten

stuk.

van Arendonk trok. De karavaan van negentien
gemotoriseerde blusvoertuigen vertrok op de

In de namiddag werden de ‘Fireland Games’ ge-

parking van het nieuwe lokale bedrijventerrein

organiseerd, traditionele ‘Highland Games’ maar

Hoge Mauw. Na een tocht van ongeveer tien

dan overgoten met een brandweersausje. De elf

kilometer werden ze vergezeld door twee blus-

deelnemende ploegen moesten negen opdrach-

voertuigen die door een paard getrokken werden

ten tot een goed einde brengen: brandblusser

en een delegatie van actieve en gepensioneerde

gooien, verdeelstuk werpen, lopen met brand-

brandweermannen. Fanfare Wampegalm zorgde

blussers in de hand, brandweerslag gooien …

voor een muzikale noot in de optocht.

Enkele lokale muziekgroepen zorgden voor de
gepaste sfeer tijdens de wedstrijd. Dat de weer-

De stoet deed de processietoer en eindigde uit-

goden de brandweer goed gezind waren, ver-

eindelijk op de parking van de Bemdhal. De op-

grootte de pret alleen maar.

tocht was een lust voor het oog … en het oor. De
mensen die kwamen kijken werden getrakteerd

Achteraf konden de brandweermannen tevreden

op een fantastisch concert van brandweersirenes.

terugblikken op hun feestdag. Een aantal deelnemers van de ‘Fireland Games’ dromen al luidop

Na de optocht ging het feest verder in en rond

van een tweede editie in 2017. Of die er ook zal

de Bemdhal. De Arendonkenaren zakten massaal

komen? Dat blijft voorlopig nog geheim.
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Arendonks talent op Tomorrowland
Afgelopen zomer ging de jongensdroom van Arendonkenaar Dimitri
Stoop in vervulling: de 22-jarige dj, bekend als Swift-D, mocht een set
spelen op Tomorrowland.
Van jongs af aan hield Dimitri van muziek. Dat is niet zo verwonderlijk,
als je weet dat zijn vader samen met zijn grootvader en oom in een band
speelde en hij de neef is van accordeonist Matthias Lens. Muzikaliteit zit
dus duidelijk in de familie. Dimitri koos een andere richting binnen de
muziekwereld, hij legde zich toe op dj’en.
Op twaalfjarige leeftijd kreeg Dimitri zijn eerste dj-controller. Terwijl zijn
vriendjes buiten aan het voetballen waren, hield hij zich bezig met het
maken van mixen op zijn computer. Zijn muzikale carrière ging echt van
start toen hij zeventien jaar oud was. Vanaf dan begon Dimitri te draaien
op kleine fuiven in de buurt. Na vier jaar fuiven, vaten, TD’s, clubs en
kleine festivals besloot hij dat het tijd werd om de lat wat hoger te leggen.
Dimitri schreef zich in voor de internationale wedstrijd ‘Mazda drives:
The Sound of Tomorrow’. Eindpunt van de wedstrijd was een plaatsje op
Tomorrowland, het grootste dancefestival ter wereld, dat elk jaar georganiseerd wordt in Boom. Meer dan duizend jonge dj’s uit heel Europa
waagden hun kans. Na enkele dagen bang afwachten, kreeg Dimitri eindelijk het verlossende mailtje: hij zat bij de laatste twintig en mocht naar
Barcelona om zich te bewijzen in de finale.
Samen met negentien andere beloftevolle dj’s stapte Dimitri op het
vliegtuig naar Barcelona. Daar konden ze eerst deelnemen aan enkele
workshops. In de namiddag brak dan eindelijk het grote moment aan. De
finale werd gehouden op een luxueus partyschip, wat voor een sprookjesachtig effect zorgde. Elke kandidaat kreeg vijftien minuten de tijd om
zich te bewijzen voor de Tomorrowland-jury, de Mazda-jury en de succesvolle Belgische dj Lost Frequencies. Dimitri viel zowel bij de jury als
bij het publiek in de smaak en dat leverde hem, samen met vijf andere
toptalenten, een plaatsje in de line-up van Tomorrowland op.
Dat zijn optreden op Tomorrowland het hoogtepunt van de zomer was,
moeten we je niet vertellen. Het was de eerste keer dat hij er naartoe
ging, en dan nog meteen als dj. Dimitri werd behandeld als een echte
VIP in de Mazda Skybox, ontmoette beroemdheden als Dimitri Vegas
& Like Mike, Afrojack en Steve Aoki in de Artist Village en speelde een
fantastische set.
Eén ding is zeker: dit was voor hem een ervaring om nooit te vergeten!
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Arendonks voetballertje op het EK
Het EK voetbal in Frankrijk ligt al even achter ons, maar bij Tibe Coertjens zit het nog vers in het
geheugen. Via een wedstrijd van McDonald’s werden elf jonge Belgische voetballertjes uitgekozen om de Rode Duivels tijdens hun eerste EK-wedstrijd te ﬂankeren op het veld. Tibe, zeven
jaar oud en voetballer bij Verbroedering Arendonk, was één van de elf uitverkorenen.
De ouders van Tibe kregen begin mei

oefenen en al een beetje wennen aan het gigantische

al bericht dat Tibe één van de win-

stadion, waar enkele uren later 58 000 toeschouwers

naars was. Omdat het grote nieuws

de spelers op het veld zouden zien komen. Toen het

pas op 1 juni bekendgemaakt werd

stadion stilaan vol begon te lopen, mochten de kinde-

aan de kinderen, moesten zij het nog

ren zich omkleden. In hun gloednieuwe outfit moch-

even geheim houden. Geen gemak-

ten ze in de spelerstunnel klaar gaan staan. Tot op het

kelijke opdracht voor de enthousi-

laatste moment was het vol spanning afwachten naast

aste ouders. Op de dag van de bekendmaking kre-

wie Tibe het veld mocht oplopen. Uiteindelijk kwam

gen de elf uitverkorenen allemaal een diploma, een

de stoere middenvelder Radja Nainggolan naast hem

gesigneerd voetbaltruitje en een gesigneerde EK-bal.

staan.

Daarna mochten ze met z’n allen gaan kijken naar de
vriendschappelijke wedstrijd tussen de Rode Duivels

Na de opkomst werden de kindjes terug naar de papa’s

en Finland. Tibe kon het bijna niet geloven toen hij

gebracht, die vol trots in de tribune zaten te wachten.

het nieuws hoorde, pas later besefte hij welk avontuur

Ook voor hen was het een speciale en emotionele ge-

hem te wachten stond.

beurtenis. De match werd uiteindelijk gewonnen door
de Italianen, maar dat kon voor Tibe de pret niet meer

Zaterdag 11 juni brak dan eindelijk de grote dag aan.

bederven. Het enige wat telt, zijn die laatste minuten

Samen met hun papa’s vertrokken de elf winnaars

voor de wedstrijd begon. Zo dicht bij de Rode Duivels

naar Lyon. Daar stond een heel team voor hen klaar.

staan, opkomen in een gigantisch stadion met zo veel

Alles was tot in de puntjes geregeld: vervoer, over-

toeschouwers, overal camera’s en fotografen … het

nachting, eten, outfits en zelfs animatie. De jonge

was een onvergetelijk avontuur.

voetballertjes kregen zelfs een training van enkele
professionele voetballers! Natuurlijk moesten ze ook

Wil je nog meer zien van de
belevenissen van Tibe in
Lyon? Surf dan naar:
https://vimeo.com/171570363
voor een filmpje over zijn
EK-avontuur of scan deze
QR-code.

hun voetbaltenue voor de wedstrijd passen, die ze
nadien mee naar huis mochten nemen.
Het hoogtepunt van de reis was uiteraard de dag van
de wedstrijd. ’s Middags al vertrokken de elf kinderen naar het Stade de Lyon. Daar konden ze nog wat

Wist je dat …
… Tibe Coertjens niet de enige op het veld was met een Arendonkse connectie? Rode Duivel Radja
Nainggolan, waarmee Tibe het veld op mocht komen, heeft immers een halfbroer die in Arendonk woont.
Manuel Noboa is veertien jaar ouder dan Radja en voetbalde vroeger bij KFC Vrij en KFC Verbroedering.
Manuel en Radja hebben dezelfde moeder. Tijdens het weekend kwam Radja regelmatig een balletje trappen
in Arendonk. Manuel leerde hem zo de eerste kneepjes van het vak.

➘

5

Een zomer vol actie door de dienst vrije tijd
Funky Fridays

ky Fridays. Op zes vrijdagen
de tweede editie van de Fun
nst
ddie
jeug
de
de
eer
anis
Dit jaar org
Ze gingen bowlen, laserrganiseerd voor onze tieners.
geo
it
vite
acti
een
d
wer
ie
in de vakant
Met die coole activiteiten
skateworkshop aangeboden.
shooten, karten en kregen een
a spanning beleven in hun
konden onze tieners wat extr
vakantie!
voor de volgenHeb jij zelf nog een leuk idee
aan de jeugden
de editie? Laat het zeker wet
kunnen ophet
dienst. Wij bekijken dan of we
nemen in ons programma.

Grabbelpas

Met meer dan tachtig verschillende activiteiten konden onze Grabbelpassers zich uitleven tijdens de zomervakantie. Verschillende jeugd- en
sportverenigingen boden zich aan om een leuke activiteit uit te werken
voor onze Arendonkse kinderen. Daarnaast hadden we nog een paar leuke
uitstappen op het programma staan. Een team van vijftien animatoren
leidde alle activiteiten in goede banen. Juwelen maken, karikaturen tekenen, een workshop ‘hoe word ik detective?’ of ‘bouw je eigen raket’, een
overlevingstocht in de natuur, een wandeling met de ezels, waterspelletjes,
lasershooting … Niets is te gek voor onze Grabbelpassers. Doen jullie volgend jaar weer mee?

Omnisportkamp
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Zeven monitoren en
vier sportclubs (Ju
doclub Arendonk, BB
C Okido, Kempische
Or
ientatielopers en RT
Glosso) zorgden va
n
4
tot 8 juli weer voor
een gevarieerde sp
ort
week voor de nege
ntig deelnemende
kin
de
ren. Voetbal, beachv
olleybal, frisbee, un
iho
ckey, pleinspelen, ba
dminton, basketbal,
judo,
oriëntatielopen, zw
emmen … zorgden
ervoor
dat de kinderen ’s
avonds moe maar
voldaan
naar huis gingen.
De avonturendag in
de Lilse Bergen op
vrijdag was een mo
Wij kijken al uit naar
oie afsluiter van he
de vierde editie van
t kamp.
het sportkamp in 20
17!

Speelpleinwerking

Met een gemiddeld
e opkomst van zo’n
tachtig kinderen per da
g was het de hele zo
mer
een gezellige drukte
in en rond de lokale
n
van onze speelplein
werking. Verdeeld
ov
er
vier leeftijdsgroepen
konden zowel de kle
uters als de grotere kinderen fijne
vakantiemomenten
be
lev
en met hun leeftijds
Zestig enthousiaste
genootjes.
en creatieve animato
ren
organiseerden en be
viteiten. Naast tradit
geleidden alle actiionele en ook mind
er alledaagse groep
kelijke kookactivite
sspelletjes waren er
iten en originele the
smamadagen zoals een
speurneuzen of een
mini Color Run, een
kampeerdag voor de
da
gje
allerkleinsten. Er wa
extraatjes. Halverw
s ook ruimte voor en
ege de vakantie tra
ke
le
kteerden we onze
optreden van Blitz.
speelpleinkinderen
De laatste vrijdag tro
op
ee
n
kken we met heel he
tobussen naar de Eft
t speelplein in drie
eling. De vakantie
au
afsluiten deden we
springkastelen.
met een tweedaagse
met

Café De Vaart

auDat het laatste weekend van
we
gustus snikheet was, hebben
Café
er
was
kkig
Gelu
geweten.
het
De Vaart, een zomerbar aan
men
en
derd
water waar hon
kje,
dran
een
sen genoten van
een ijsje en muziek van Fan
x.
Max
fare Wampegalm of Blue
en de film
Ook de spectaculaire vuuract
gesmaakt.
werd vanop het water, werden
‘Paradise Trips’, die vertoond
Vaart Verjaart’!
Een geweldige afsluiter van ‘De

Kinderrommelmarkt

De laatste zaterdag van augustus waren meer
dan vijftig kinderen present op de kinderrommelmarkt. Onder een blakende zon spreidden de kinderen hun dekentje uit op het
marktplein. Ze verkochten er hun speelgoed
waarvoor ze intussen te oud geworden waren. Het was een prima
gelegenheid
om koopjes te doen.
Tijdens de rommelmarkt kon er ook naar hartenlust gespeeld
worden op de springkastelen,
maakten de ballonnenclowns prachtige creaties en toverde
n de grimeurs vele gezichtjes
om tot echte pareltjes.
Schrijf alvast zaterdag 26 augustus 2017 in je agenda voor
de volgende editie van de
kinderrommelmarkt.
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CHIRO
DE VRAAI

Jeugdbewegingen op

kamp

SCOUTS

MEISJESCHIRO
DE MÈT

JRK

Een jaar lang kijken
de leden van onze jeu
gdbewegingen reikh
uit naar het zomerka
alzend
mp. Voor velen is
dat kamp hét topmo
van het jaar. In juli
ment
en augustus was he
t eindelijk zover! Va
vergeten dat bij zo
ak
wo
rdt
’n kamp heel wat ko
mt kijken. De leidin
het onderste uit de
g
ha
alt
kan en de kookoude
rs bereiden dagelijk
kerste maaltijden,
s
de
lek
zelfs aangepast aan
het kampthema. Oo
opbouw of afbraak
k bij de
van de kampplaats
wordt vaak spontaa
geboden door oude
n hulp
rs of andere vrijwilli
gers. Bedankt allem
aal!

KLJ

JONGENSCHIRO
DE MÈT

Eerste editie van ‘Arendonk Loopt’
Op

de

Na de kinderen was het de beurt aan de G-atle-

Arendonkse Atletiekclub ARAC de eerste editie

vrijdagavond

1

juli

organiseerde

ten. Vol enthousiasme vertrokken ze samen met

van ‘Arendonk Loopt’. Sinds midden 2015 waait

hun begeleiders voor een omloop van 2 km. Dat

er een nieuwe wind binnen het bestuur en vanuit

ook zij er vol voor gingen, was duidelijk toen ze

die vernieuwde groep ontstond het idee om ook

al snel allemaal de eindmeet bereikten.

in Arendonk een loopevenement te organiseren. In de omliggende gemeenten organiseerde

De laatste activiteit die avond was een estafette.

ARAC al loopevenementen, maar tot dit jaar was

In ploegen van vier personen moesten de deel-

dat nog niet het geval in eigen dorp.

nemers zo veel mogelijk rondjes van 2 km proberen te lopen, waarbij de lopers elkaar afwis-

De organisatie had iets in petto voor jong en

selden. Ze kregen ook de opdracht om minstens

oud. Er werd gestart met een kidsrun voor kin-

één ronde met heel de ploeg samen te lopen, de

deren van 4 tot 7 jaar (ronde van 500 m), daarna

zogenaamde fotoronde. 24 ploegen trotseerden

mochten de 8- tot 11-jarigen hun beste beentje

de regen en streden mee voor de overwinning.

voorzetten in de tweede kidsrun (2 x 500 m).

Na aﬂoop werden prijzen uitgereikt aan de drie
beste gemengde, dames- en herenploegen.

Tegen alle verwachtingen in kon ARAC op die
regenachtige avond toch heel wat kinderen ver-

Wat een topavond moest worden, viel letterlijk

welkomen. Zij werden getrakteerd op een heus

in het water door de hemelsluizen die de hele

hindernissenparcours met autobanden, stroba-

avond openstonden. Maar niet getreurd … vol-

len en kleine horden. Alle kinderen gingen vol

gend jaar op zondag 21 mei organiseert ARAC

voor de overwinning. De gedrevenheid en vol-

de tweede editie van ‘Arendonk Loopt’. Schrijf

harding was te zien op alle gezichtjes.

die dag alvast in je agenda!
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Koningschieting Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde
Om de drie jaar gaat de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde op zoek naar een nieuwe koning. Ook dit
jaar kwamen alle gildebroeders en –zusters weer
samen om mee te dingen naar het koningschap, de
hoogste eer en functie in de gilde. Dit jaar ging de
schieting door op zondag 14 augustus. Het beloofde een spannend spektakel te worden, want er was
ﬂink geoefend en er zijn heel wat veelbelovende
schutters binnen de gilde.
De festiviteiten werden ingezet aan het gemeentehuis. Daar werden koning Herwig Beyens en koningin Martine Baeyens afgehaald. In stoet trok het
gezelschap naar het terrein aan de Diepenbeemd.

halen, mag zich de volgende drie jaren als koning

In de stoet zagen we gilden uit België en Neder-

laten aanspreken.

land, zelfs het opperhoofd van de Hoge Gildenraad
der Kempen was aanwezig.

Hoewel iedereen goed getraind was en iedereen
graag wilde winnen, weerklonk de Brabançonne

Aangekomen op het terrein was er eerst een

niet. Niemand van de tien schutters slaagde erin om

plechtigheid waarbij de kandidaat-schutters op

de hoofdvogel naar beneden te halen, iets wat niet

hun plichten werden gewezen. Daarna mochten

meer voorgekomen was sinds de jaren zeventig. Na

de ‘oude’ koning en koningin nog een laatste keer

zestig ronden werd de strijd voor die dag gestaakt.

over de vlag stappen en gaven de genodigden,
aangevoerd door de burgemeester, hun ere-schot.

Het laatste weekend van augustus ondernamen

Daarna kon de eigenlijke koningschieting van start

de schutters een nieuwe poging. Roger Goetelen

gaan. Wie met zijn ‘katrolboog’ en een stevige

schoot zich tot koning van de Sint-Sebastiaansgil-

stompe pijl de hoofdvogel van de 28 meter hoge

de. Hij vormt samen met koningin Corry Van Cor-

standplaats op de staande wip naar beneden kon

stanje het koningspaar voor de volgende drie jaar.

Ben jij de held die ’t Onkrooid zoekt?
’t Onkrooid, het befaamde jeugdhuis van Arendonk, is op zoek naar
nieuwe kanjers om mee te werken aan de heropstart van het jeugdhuis. Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, is het de laatste tijd
wat stilletjes daar in de Koeistraat 8. Daar wil het huidige bestuur
dringend verandering in brengen!
Heb jij zin om jouw creatieve ideeën te laten gelden in het interieur,
feestjes, activiteiten en zo veel meer? Dan ben jij zonder twijfel de
geknipte persoon.
Zie jij het zitten om het nieuwe team aan te vullen en mee te werken aan een nieuwe, creatieve
en leuke opstart van het jeugdhuis? Laat dan van je horen! Kom op zaterdag 8 oktober om 16.00
uur of op woensdag 12 oktober om 12.00 uur naar het jeugdhuis voor een leuke babbel, een
rondleiding en een gratis drankje en broodje.
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Wist je dat …
... Arendonk ontstond uit zeven ‘haardgangen’?

Dwars door de woeste heidestreek met primitieve landbouw ontstonden brede zandwegen die

Hoe ontstond Arendonk? De oudste bronnen

Arendonk met de buitenwereld verbonden. Zo

daarover dateren al van de Frankische tijd. Daar-

was er bijvoorbeeld de grote weg: de Keulsebaan

in vinden we terug dat rond de gemeenschap-

over Luik, Diest, Balen-Neet, Mol, Arendonk,

pelijke, driehoekige weidegronden en pleinen

Oosterwijk en ’s Hertogenbosch. Een tweede

gehuchten ontstonden. Die gehuchten werden

weg was de baan naar Turnhout. Die liep vanaf

haardgangen genoemd.

de Vrijheid over De Valken, de Kloosterbaan, de
Heirbaan, de Handvondel, langs Oud-Turnhout

Oud-Arendonk had zeven haardgangen. Slechts

tot Turnhout en van daar verder naar Antwerpen.

van vijf is de naam gekend: De Plaetse, Wampenberg, Wippelberg, Schotelven en Berendonk.

Bron: bibliotheek ‘Heemkundige Kring Als Ice

Goutberghe wordt in het cijnsboek van 1368

Can’, Plaatsnaamkunde over Arendonk editie

twaalf keer genoemd, Roderbeke zeven keer. Of

1973 – Jef De Pauw

was het misschien het oude Asselbergen?

Doar was da …
In de vorige editie zochten we naar de nieuwe speeltuin aan
het zwembad. De winnaar werd Wouter De Nijs. Hij 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 november 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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Asbest
Wat is asbest?
Asbest is een materiaal dat tot de jaren tachtig

daarvoor uitgeruste container worden geplaatst.

veel in de woningbouw gebruikt werd. Het is op-

Die container wordt continu besproeid om stof-

gebouwd uit kleine vezels die je met het blote

vorming te voorkomen.

oog niet kan zien. Asbest is schadelijk voor de
gezondheid. Sinds 1998 is het dan ook verboden

Kleine stukken hechtgebonden asbest moeten in

om asbesthoudende materialen te produceren,

plastiek zakken aangeleverd worden om te de-

te verhandelen of te hergebruiken.

poneren in de asbestcontainer. Op het containerpark worden gratis geschikte zakken ter be-

Twee soorten asbest

schikking gesteld. Je kan de zakken ook afhalen

• Hechtgebonden asbest (vast asbest): hier

aan het onthaal in het gemeentehuis.

zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien

Niet hechtgebonden asbest mag niet worden

of buizen). Zolang dat asbest in goede staat is

aanvaard op het containerpark en moet je laten

en voorzichtig wordt bewerkt, komen er nau-

ophalen door een erkende overbrenger van as-

welijks vezels vrij.

bestafval.

• Niet-hechtgebonden asbest (los asbest): hier
zitten de vezels min of meer los (bv. asbesthoudende

kachelkoord

of

plaaster-isolatie

met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als
het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd
wordt.
Wie mag asbest verwijderen?
Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag
verwijderen.
• Niet-hechtgebonden asbest (los asbest)
moet je altijd door een erkende asbestverwijderaar laten verwijderen.
• Hechtgebonden asbest (vast asbest):
- in slechte staat, verweerd of moeilijk te
verwijderen, moet altijd door een aannemer
verwijderd worden waarvan de werknemers
een opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen met asbest’ hebben, dat jaarlijks opnieuw moet behaald worden. Je kan het asbest ook laten verwijderen door een erkende
asbestverwijderaar.
- in goede staat mag je zelf verwijderen als
je de voorzorgsmaatregelen toepast.
Waar kan ik naartoe met asbest?

Behandel asbestmaterialen
steeds met de nodige voorzichtigheid!
• Voorkom stofhinder.
• Verboden te breken.
• Leg de materialen in de container, gooi er
niet mee.
• Materialen in de container mag je niet aandrukken, verschuiven, verplaatsen of verstapelen.
• Vermijd onnodige manipulatie van materialen.

Hechtgebonden asbestcement mag je zelf verwijderen en naar het containerpark brengen. De
grote stukken (golfplaten, schouwpijpen, onder-

Meer info

dakplaten …) moeten voorzichtig in de speciaal

www.asbestinfo.be
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Arendonkse horecazaken rook- en drugsvrij
Sinds afgelopen zomer kan je in de Arendonkse horecazaken een bijzonder bord zien hangen waarop
een duidelijke boodschap staat: ‘Use hugs not drugs’. Letterlijk vertaald: gebruik knuffels, geen
drugs. Daarmee laten de uitbaters zien dat ze een rook- en drugsvrije zaak hebben.
De campagne is een gezamenlijk initiatief van de lokale horecauitbaters, de gezondheidsraad en
de drugspreventieraad. Het ontwerp van het campagnebord werd gemaakt door Maartje van Eck,
studente aan de gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten.

‘Schrijvers op Stal’
Meer

dan

honderd

literatuurliefhebbers

zak-

ten maandag 29 augustus af naar het melkveebedrijf van de familie Bax. Een loods op het erf
van de Arendonkse landbouwfamilie was het toneel voor een verrassend avondgesprek. Schrijver Kris Van Steenberge, bekend van de indrukwekkende debuutroman ‘Woesten’, en de
Kempense zangeres en tv-fenomeen Margriet
Hermans hadden een ontspannen gesprek over
landbouw en platteland. Zij hadden de eer om
de reeks van zeven avonden, telkens in een
andere gemeente, af te sluiten in Arendonk.
‘Schrijvers op Stal’ werd afgelopen zomer voor het
eerst georganiseerd. Met deze gratis publieksevenementen wilden de organisatoren de sector op
een originele manier in de kijker zetten. ‘Schrijvers
op Stal’ is een realisatie van vzw RURANT, De Warande, Landelijke Gilden en zeven Kempense gemeentebesturen, waaronder Arendonk. Het project
geniet ook de steun van LEADER, een subsidieprogramma dat zich specifiek op het platteland richt.
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Mag ik pokémonnen op de ﬁets?
Zodra je met de fiets rijdt, wordt je fiets beschouwd als voertuig. Het gsm-verbod aan
het stuur geldt dus ook voor fietsers. Je mag
dan niet telefoneren, geen sms-berichten versturen of op Pokémons jagen. Het is een overtreding van de tweede graad (boetetarief 110
euro/120 euro).

Wie zijn gsm of smartphone gebruikt achter
het stuur voert immers verschillende complexe
handelingen tegelijkertijd uit. De reactietijden
worden beduidend langer, je gaat plots vertragen of versnellen en belangrijke manoeuvres worden niet uitgevoerd zoals het hoort.
Het risico om betrokken te raken in een ongeval stijgt aanzienlijk.
Verkeersveiligheid, daar werken we met z’n
allen aan!

Dhr. en mevr. Van Gorp - Snoeckx
60 jaar getrouwd
Van Gorp August °07.02.1932, Arendonk
Snoeckx Maria °06.07.1933, Arendonk
Gehuwd op 2 juni 1956

Dhr. en mevr. Caers - Lenaerts
50 jaar getrouwd
Caers Constant °22.03.1940, Turnhout
Lenaerts Anna °19.03.1947, Turnhout
Gehuwd op 13 mei 1966

Dhr. en mevr. Verwaest - De Combe
50 jaar getrouwd
Verwaest François °11.12.1943, Arendonk
De Combe José °12.04.1946, Hoboken
Gehuwd op 2 juli 1966

Dhr. en mevr. Verwaest - Schoenmaekers
50 jaar getrouwd
Verwaest Remi °26.02.1945, Arendonk
Schoenmaekers Gerarda °02.02.1945, Arendonk
Gehuwd op 30 juli 1966

Geboorten

Overlijdens

20.03
13.04
18.04
22.04
23.04
26.04
26.04
27.04
29.04
03.05
06.05
07.05
11.05
11.05
11.05
13.05
16.05
20.05
20.05
30.05
31.05
03.06
03.06
08.06
08.06
08.06
09.06
10.06
16.06
22.06
02.07
04.07
05.07

26.05
28.05
29.05
03.06
07.06
07.06
13.06
21.06
22.06
24.06
03.07
03.07
04.07
13.07
28.07
04.08

Fer, zoon van Bob Van Herck en Chloé Broeckx			
Sander, zoon van Davy Goris en Sarah Peetermans			
Imran, zoon van Fatima Assouguem				
Rik, zoon van Jan Vervecken en Kim Leyten				
Cesar, zoon van Michiel Vervecken en Britt Frederickx			
Luuk, zoon van Yigit Tüntas en Diana Braet				
Daniel, zoon van Nadarin Stoychev en Desislava Georgieva 		
Lex, zoon van Bart Slegers en Dorien Van den Broek			
Xenna, dochter van Frank Meulemans en Mieke Van Olmen		
Destiny, zoon van Randy Owusu en Romana King			
Ferre, zoon van Nick Deckx en Anne Maris				
Jules, zoon van Jef Janssens en Shana Berings			
Lou, zoon van Koen Hendrickx en Nore Vrijsen			
Bengt, zoon van Tom Van Gestel en Kwin Piad				
Lewis, zoon van Sepp Vermonden en Kelly Koninckx			
Jiska, dochter van Piet Vissers en Arlène Bugabo			
Britt, dochter van Nic Vansweevelt en Linda Krynen			
Sam, zoon van Philippe Bossaert en Muriel Filliers			
Olivia, dochter van Pieter Eyckens en Nancy Spoormans 		
Mathis, zoon van Roel Delanoy en Marijke Van Olmen			
Fik, zoon van Ward Van Hees en Kathleen Cools			
Stella, dochter van Wannes Van Steenbergen en Ellen Eyssen		
Elles, dochter van Ken Verheyen en Lynn Christiaensen			
Monn, zoon van Sander Van Gestel en Kim De Proost			
Mill, zoon van Sander Van Gestel en Kim De Proost			
Jaro, zoon van Tim Byns en Kim Van den Brandt			
Morgànne, dochter van Laurent Degroote en Christiane van Ansem
Babette, dochter van Jan Claes en Nele Cools				
Felix, zoon van Wouter De Nijs en Liesbet Meynendonckx		
Jef, zoon van Paul Keersmaekers en Natalie Vervecken			
Lennert, zoon van Toon Fransen en Ann Walschots			
Zoë, dochter van Stefan Hertogs en Tinne Verheyen			
Jasmijn, dochter van Guy Boesmans en Sofie Beyens

Gustaaf Hulselmans (1931)
Jeanne Heymans (1938)
Maria Van Rulo (1931)
Staas Sanders (1937)
Maria Leyten (1930)
Marcel Raeymaekers (1928)
Jos Van Hoppe (1927)
Frans Carpentier (1932)
Fons Driesen (1921)
André De Smet (1927)
Jos Meynendonckx (1931)
Jozef Marien (1941)
Susanne Claes (1930)
Jeanne Blockx (1929)
Victor Peeters (1951)
Yvonne Van Herck (1933)

Huwelijken
21.05
21.05
21.05
27.05
28.05
04.06
24.06
25.06
01.07
02.07

Dave Luyten (1987) en Femke Urkens (1989)
Steven Seels (1978) en Ellen Driesen (1984)
Herman Hermans (1958) en Sieglinde Eyckmans (1964)
Hannes Corten (1990) en Griet Borgmans (1990)
Wim Geerts (1987) en Jenne Blockx (1989)
Jelle Van Laarhoven (1991) en Bieke Lodewyckx (1993)
Erwin Van Hoppe (1963) en Ann Smets (1973)
Ben van den Bogaart (1989) en Britt Adriaessen (1990)
Ruud Volders (1969) en Anna Witerska (1983)
Thomas Geenen (1988) en Dorothee Geenen (1988)

02.07
09.07
16.07
16.07
16.07
23.07
23.07
06.08
13.08
13.08

Pieter Carpentier (1985) en Mieke Bleys (1987)
Wannes Lugghe (1989) Sarah De Kinder (1992)
Hans De Proost (1979) en Femke Dubois (1984)
Roy Konings (1986) en Jennifer Van Campfort (1990)
Pieter Van Herck (1986) en Eva Verbeek (1989)
Erik Leemans (1980) en Mieke Bertels (1981)
Frank Daems (1983) en Tinne Wouters (1989)
Jo Smets (1980) en Isabel Byns (1982)
Nick Iemants (1991) en Resi Hoeks (1989)
Wouter Steeman (1985) en Pascale Panis (1977)

