bestuur

vrije tijd

burgerzaken

technische
dienst

ruimtelijke
ordening &
milieu

ﬁnanciële
dienst

Sint krijgt stapels post uit Arendonk

www.arendonk.be | nummer 4 | jaargang 6 | december 2016

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 de dienst grondgebiedzaken
Simon Wuyts is op 15 september gestart bij
de dienst grondgebiedzaken. Als milieuambtenaar werkt hij op de dienst milieu en is hij
secretaris van de gemeentelijke milieuraad.
Hij informeert inwoners, bedrijven en milieudeskundigen over allerlei milieuaangelegenheden en fungeert als aanspreekpunt voor de
bedrijven. Daarnaast behandelt hij alle milieuvergunningsaanvragen en kapvergunningen,
beheert het gemeentelijk afvalbeleid en volgt
het integraal waterbeheer en de waterlopen in
onze gemeente op.
De doelstellingen van de milieudienst zijn een
duidelijke beleidsvisie inzake leefmilieu ontwikkelen en zorgen voor een vlotte en correcte
dienstverlening op vlak van milieu, zowel aan
burgers als aan professionelen. Door middel
van een gedigitaliseerd milieuvergunningenarchief dat gekoppeld is aan het geograﬁsch
informatiesysteem (GIS) van de dienst grond-

Simon Wuyts

gebiedzaken zijn alle kaarten en informatie
over milieu digitaal raadpleegbaar, wat de efﬁciëntie en transparantie verhoogt.
Ook de ontwikkeling van natuurwaarden en
initiatieven rond biodiversiteit vallen onder de
bevoegdheid van de milieuambtenaar. Daarvoor werkt hij nauw samen met andere overheidsinstanties en verenigingen die actief zijn
in natuurbeheer.

Colofon
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Handelaars op de Vrijheid in de kijker
Onze gemeente kent een mooie en uitgebreide mix van winkels, horeca en diensten. Onze inwoners en bezoekers kunnen voor de meest uiteenlopende zaken terecht bij de lokale handelaars. Daar mogen we trots op zijn!
Spijtig is dat vooral het centrum van Arendonk te kampen heeft met leegstaande handelspanden. Daarom wil
het gemeentebestuur werk maken van een kernversterkend detailhandelsbeleid. Met een aantal stimulerende
maatregelen willen we van de Vrijheid weer een sterk kernwinkelgebied maken.
We reserveren alvast plaats in deze en de komende edities van ons magazine om de winkels op de Vrijheid
in de kijker te zetten. In deze editie stellen we Twins Lingerie en Schoenen Dixie’s aan je voor.
Twins Lingerie – Vrijheid 30 – Britt Adriaenssen

Schoenen Dixie’s – Vrijheid 69 – Marleen De Jong

Je startte je winkel in Arendonk in februari
2015. Was dat altijd al je droom? En hoe ben je
ertoe gekomen om die stap te zetten?
Er waren altijd twee dingen die ik graag wilde doen:
lesgeven of een eigen winkel hebben. Aanvankelijk
ging ik voor het lesgeven. Tot iemand in Arendonk zei
“Waarom open je geen lingeriewinkel? Dat is hier nog
niet.” Ik ben daar dan over beginnen nadenken: wat
heb ik allemaal nodig, waar moet ik zeker aan denken, welk budget heb ik nodig. Ik was eerst naar het
pand van ‘De Vlinder’ gaan kijken maar dat was niet
echt wat ik nodig had. Toen ik terug aan mijn auto
kwam aan de overkant zag ik mijn huidige pand, dat
stond toen te huur. Ik heb meteen gebeld en vanaf
dan is het allemaal heel snel gegaan.

Schoenen Dixie’s bestond in augustus dertig
jaar, nog steeds op dezelfde locatie. Wat heb
je de voorbije jaren allemaal zien veranderen?
Alles gaat steeds sneller. We moeten constant
nieuwe ideeën uitwerken en niet stil blijven staan,
constant nieuwe merken. Het internet en Facebook
zijn erbij gekomen, wat voor mij persoonlijk toch
wel een moeilijk gegeven is. Ik heb het altijd tegengehouden, maar uiteindelijk moet je mee op
die kar springen. Met wat hulp ben ik daar onlangs
aan begonnen. Alweer een nieuwe fase die aangebroken is.

Is jouw zaak klaar voor de toekomst? Welke uitdagingen zie je of welke plannen heb je nog?
Mijn winkel is nog nieuw, maar toch heb ik al een
vast cliënteel. Daar ben ik blij om. Met acties hoop
ik ook nieuwe klanten aan te spreken. De trend van
webshops en het internet hoeft niet meteen voor
mijn winkel denk ik. Als lingeriespeciaalzaak zet ik in
op een goede paskamerservice. Als je aan vrouwen
vraagt of ze kwaliteitslingerie online zouden kopen,
denk ik dat 80% à 90% toch liever eerst past en er
een goede service bij krijgt.
Ik zie zeker nog groeimogelijkheden. In de mannenof kindercollectie zou ik bijvoorbeeld nog kunnen uitbreiden. Maar ik ben al heel blij als ik mijn vast cliënteel kan houden en soigneren, zodat zij tevreden zijn.

Hopelijk denk je nog lang niet aan stoppen.
Wat maakt dat je het nog steeds graag doet?
Vooral het contact met de mensen is belangrijk, het
goed menen. Je wil dingen verkopen maar uiteindelijk is het toch belangrijk dat je achteraf ook nog
een goed contact hebt met die mensen, dat je met
hen ook kan babbelen over persoonlijke zaken. Het
gaat niet altijd alleen maar over de schoenen, de
na-service vind ik ook heel belangrijk. Daar doe
je het uiteindelijk voor, het menselijk contact. We
leven in een dorp, samen goed overeenkomen en
leuke dingen ervaren … dat is toch alles. Er zijn
soms mensen die gewoon eens binnenkomen om
goeiedag te zeggen en een beetje te babbelen. Dat
vind ik heel leuk en het zorgt ervoor dat ik het nog
steeds heel graag doe.

Winkels en horeca op de Vrijheid: Apotheek De Vrijheid • Assurance • Bakkerij Beersemans • Bakkerij Van Broekhoven Koen • Bistro M
• Boetiek Gill • Broodjeszaak De Vrijheid • De Gouden Arend • De Grill • De Kapper • De Lekkere - Leonidas • De Mèt • De Ster • De
Ville • Delhaize • Devil’s Tattoo Studio • Expres • Filemina • Frituur Bij Jef • Helianthus • Marktapotheek • Mila & Me • Optiek Michielsen
• Schoenen Dixie’s • Speelgoed Deproost • ’t Gebouw • ‘t Knabbelend Uiltje • ’t Schaartje • Twins Lingerie
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Sinte-Katharina … File Filemina
Het

folkloristisch

gebeuren

van

het

Sinte-

Katharinazingen is een jaarlijks verschijnsel. Maar
van waar komt nu dit volksgebruik en waar ligt de
oorsprong?
De heilige Katharina is in de katholieke kerk één
van de martelaressen die uitnodigde tot volksgebruiken, maar ze diende ook als vervanging van
heidense ﬁguren. Dat brengt ons bij het idee dat
het folkloristische gebeuren terug te brengen is
tot de sfeer van de voorchristelijke licht- of vuurfeesten.
In de Indo-Germaanse mythologie, bij de oudKeltische sagen, de Romeinse goden … in al die
verhalen lezen we over godinnen van het vuur,
haardvuur en de levensvlam. Tijdens het feest
van de Midwinterzonnewende komen we Freya
tegen, de godin van het licht, die in de folklore
voortleeft als Sint-Lucia (de met licht gekroonde)
of Sint-Katharina (de met goud bekroonde). Zo
belanden we bij het oude winterfeest waar onze
Katharinazangers hun rol vervullen.
Sinte-Katharina … File Filemina
Het Griekse Philomena betekent ‘vriendin van de
maan, afstraling van het licht’. Naast de stralende
zon, de vestaalse Katharina, de lieve maan: Sinte-Katharina File Filemina.
Een kjesken van ’n cent
Sint-Katharina is de patrones van de wevers, spinsters, kantwerksters en kousenmakers. Daarvan
waren er in Arendonk veel. Het was de gewoonte
dat de kinderen bij het begin van de winter op
bedeltocht gingen om kaarsen te verzamelen. Ze
gingen van deur tot deur en vroegen naar een
klein ‘kaarsken’, weinig was immers genoeg.
En al wie daar niet over kan
Over een kjesken, over een kjesken van ’n
cent
Dit verwijst naar de gierigaard die ‘er niet over
kan’ een kaarsken, of een cent om het te kopen,
weg te geven. Waarschijnlijk verwijst het naar
de kaarsendans, een rondedans die de kinderen
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vroeger zongen en dansten rond kaarsen die in

een hoopje zand stonden en waarbij ze alleen of
per twee over de kaarsen sprongen. Dat gebruik
lijkt een afgebleekte versie van de oude vuurdansen, de magische dans die reinigde.
Laat ons, laat ons
Een goeie avond onder ons
Dit laatste deel slaat terug op het refrein van een
straatliedje rond de Eerste Wereldoorlog.
Het Sinte-Katharinazingen is in Arendonk al heel
lang in gebruik. Niemand weet wanneer het juist
ontstaan is. De archieven vermelden dat op 25 november 1826 een plechtige mis ter ere van SintKatharina wordt opgedragen. Zodra het schemerde, verschenen groepen kinderen in de straten.
Zij droegen allemaal een zelfgemaakt lichtbakje
of een uitgeholde biet met vreemde ﬁguren.
Is er dan een verklaring voor het Katharinazingen?
Is het een samenraapsel van een hulde aan oude
godinnen, de heilige Katharina, een rondedans,
een bedellied, of is het zomaar een kinderlied?
We weten het niet zeker, maar we hopen wel dat
Sint-Katharina elk jaar opnieuw vele kinderen beweegt om met hun lichtjes langs de deuren het
eeuwenoude liedje te zingen en daarvoor beloond
te worden met snoep. Dat dit volksgebruik nog
lang mag blijven bestaan in Arendonk!

Bronnen:
• Archief en bibliotheek Heemkring Als Ice Can
• Sinte Katriena…File…Filemina, een uitgave
van de heemkundige kring door Harry
Liekens, 1979.
• Het Vizirgat door Jan Goris, 1939. Arendonk
Geschiedkundige
• Beschrijving door E.H. Lodewijk Coveliers
pastoor, 1937
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Nieuwe openingsuren bibliotheek vanaf 1 januari 2017
Vanaf 1 januari 2017 wijzigen de openingsuren van de gemeentelijke bibliotheek. De laatste
wijziging aan de openingsuren gebeurde in 1992, toen de bibliotheek verhuisde van de Wampenberg naar de Vrijheid. Sindsdien is het aantal bezoekers dat tijdens de openingsuren langskomt sterk gedaald. Het aantal uitleningen daarentegen is wel enorm gestegen. Die stijging is
voornamelijk toe te schrijven aan de grote hoeveelheid uitleningen in klassikaal verband, die
grotendeels plaatsvinden buiten de gewone openingsuren.
Sinds geruime tijd evolueert onze bib naar een belevingsbibliotheek. De medewerkers krijgen
zo meer tijd voor de organisatie van andere activiteiten zoals infomomenten, vertelnamiddagen,
voorstellingen … Er komt ook meer ruimte voor activiteiten in samenwerking met verenigingen.
Vanaf 1 januari 2017 worden de openingsuren van de bibliotheek aangepast aan de nieuwe noden:

Maandag

15.30 uur – 19.00 uur

Dinsdag

10.00 uur – 12.00 uur
17.00 uur – 20.00 uur

Woensdag

14.00 uur – 17.00 uur

Donderdag

10.00 uur – 12.00 uur
17.00 uur – 20.00 uur

Vrijdag

15.30 uur – 19.00 uur

Zaterdag

10.00 uur – 12.00 uur

Gewijzigde voorwaarden vrijetijdspas
Met de vrijetijdspas probeert het gemeentebestuur

Per persoon bedraagt

de maatschappelijk kwetsbare inwoners meer kan-

de tussenkomst 50%

sen te geven om deel te nemen aan het vrijetijds-

van

aanbod in Arendonk. De vrijetijdspas werd ontwik-

deelnamegeld

keld in 2015, in samenwerking met het Sociaal

een maximale tege-

Huis. Vanaf 1 januari 2017 wijzigen de voorwaar-

moetkoming van 200

den voor de toekenning van zo’n vrijetijdspas.

euro per jaar. Die 200

het

lidgeld

of

Vrijetijdspas
Arendonk

met

euro is dus het maxiNaast de verhoogde tegemoetkoming zal voortaan

male bedrag voor één

ook rekening gehouden worden met de onroerende

persoon voor één jaar

goederen die iemand in zijn of haar bezit heeft.

en niet meer per orga-

Om in aanmerking te komen voor de vrijetijdspas

nisatie.

mag je maar één onroerend goed in bezit hebben,
waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen

Om te weten of je recht hebt op een vrijetijdspas

maximaal 745 euro bedraagt. Dat grensbedrag kan

neem je best contact op met het Sociaal Huis.

verhoogd worden in functie van het aantal perso-

Het attest verhoogde tegemoetkoming kan je ver-

nen dat je ten laste hebt. Die bedragen worden

krijgen bij je ziekenfonds.

jaarlijks bepaald door het Rijksinstituut voor
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ziekte- en invaliditeitsuitkering (RIZIV).

Meer info
Dienst vrije tijd - Sociaal Huis

Gemeentebestuur Arendonk organiseert:

Arendonk
(be)weegt!
Kom dan naar ons infomoment:

zaterdag 14 januari 2017
De Garve om 10u of om 13u30

en,
g
e
w
e
b
r
e
v
o
Infostandjes
pjes
a
h
e
d
n
o
z
e
g
&
g
voedin
meer info & inschrijven:

www.arendonkbeweegt.be

VU Gemeentebestuur Arendonk - Kristof Hendrickx - Vrijheid 29 - 2370 Arendonk

Wil jij je écht fit & energiek voelen?

Arendonk beweegt in 2017
Afgelopen jaar stopte Arendonk met roken.

voeding en meer beweging gaan we samen

Een nieuw jaar brengt vaak goede voornemens

aan de slag om jouw gezondheid naar een ho-

met zich mee. ‘Arendonk beweegt’ kan jou hel-

ger niveau te brengen.

pen om die waar te maken in 2017.
Het programma van ‘Arendonk beweegt’ wordt
Kom naar de gezondheidsbeurs op zaterdag 14

tijdens de gezondheidsbeurs toegelicht, om

januari 2017 in feestzaal De Garve en ontdek

10.00 uur en om 13.30 uur. Je kan je die dag

hoe wij jou kunnen ondersteunen. Met gezonde

ook inschrijven.
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KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Experimenteren met gelatinedruk, een knotsgekke theatervoorstelling beleven of zonder
de bemoeienis, euhm … hulp van mama of
papa een echt kunstwerk voor jezelf kopen,
dat kon allemaal op Kunstendag voor Kinderen. De eerste Arendonkse editie lokte zo’n
140 kinderen en ouders naar de bib. Daar
konden ze kennismaken met kunst in allerlei vormen en maten. Met de opbrengst van
de kunstmarkt wordt artistiek speelgoed voor
het Arendonkse peuterspeelpunt aangekocht.

Lezing ‘Positief opvoeden’
Veertig geïnteresseerde ouders, vooral mama’s,
maar toch ook vier moedige papa’s, woonden de
interactieve lezing bij op woensdag 23 november. Duidelijkheid scheppen, werken aan veerkracht, stimuleren en belonen, richting geven
aan gewenst gedrag waren maar enkele van de
vaak terugkerende thema’s. Tussendoor en na
aﬂoop was er voldoende ruimte om vragen te
stellen.
De lezing werd gegeven door Steven Gielis van
vzw ZITDAZO. Steven slaagde erin ouders het
oprechte gevoel te geven dat ze het prima doen,
maar tegelijk kregen de aanwezigen ook heel
wat tips en tricks aangereikt om hun kroost nog
beter op een positieve en consequente manier
De eerste lezing georganiseerd door Huis van

op te voeden.

het Kind was meteen een geslaagd initiatief.
Huis van het Kind is het lokale samenwerkings-

Ouders, grootouders, maar ook professione-

verband opgezet door gemeente en OCMW

le opvoedingsverantwoordelijken mogen zich

Arendonk, met intussen al enkele tientallen

voortaan jaarlijks verwachten aan een soortge-

partners uit onder andere de opvang- en onder-

lijke lezing rond opvoedingsondersteuning,

wijssector.

georganiseerd door Huis van het Kind.

Zie ginds komt de stoomboot …
Zoals elk jaar vroeg Sinterklaas om zijn brievenbus op te hangen in onze gemeente. Alle kindjes
uit Arendonk mochten een mooie tekening maken voor de Sint en hun verlanglijstje toevoegen.
Meer dan driehonderd kinderen schreven een mooie brief aan de Sint. Zij kregen daarom ook
allemaal een leuke verrassing van Sinterklaas en zijn pieten.
Door al die prachtige tekeningen is het Sintmagazijn veranderd in een heus tekeningenmuseum.
De Sint is blij om te zien dat er zo veel brave kindjes zijn in Arendonk en hoopt volgend jaar
opnieuw veel mooie tekeningen te ontvangen!
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Was het nu 50, 70 of 90?
Snelheid is misschien wel het belangrijkste

• Uitbreiding V: Bocht, Broekstraat, Het Einde,

domein binnen verkeer. Iedereen weet wel dat

Houwendijk,

je binnen de bebouwde kom maximaal 50 km/u

beemden, Nieuwedijk, Saren, Steert en Zoen-

mag rijden, want dat staat overal mooi aangege-

braak.

Huiskens

(kasseiweg),

Loop-

ven op de borden. Maar daarbuiten weten heel
wat bestuurders soms niet welk snelheidsregime

Je zal misschien gemerkt hebben dat de Moeren-

er geldt op een bepaalde weg. Dat zorgt bij veel

straat ontbreekt in dit lijstje. Die wordt inderdaad

mensen voor frustraties.

niet in een snelheidszone opgenomen, maar de
huidige snelheidsbeperking van 50 km/u wordt

Om een kluwen van verschillende snelheden te

er wel behouden.

vermijden, worden in Arendonk vanaf 1 januari
2017 de zones 50 uitgebreid. Dat betekent dat

Dat de nieuwe snelheidszones 50 volgend jaar

enkel aan het begin en einde van elke zone een

in werking treden in Arendonk is niet toevallig.

verkeersbord geplaatst wordt, in plaats van op

De Vlaamse regering heeft immers beslist dat

elk kruispunt.

vanaf 1 januari 2017 het algemeen snelheidsregime buiten de bebouwde kom van 90 km/u

Momenteel is er in Arendonk één zone 50: het

op 70 km/u wordt gebracht. In de praktijk gold

gebied Hoge Mauw, Berendonk en Klotputten.

er op veel gewestwegen al langer een plaatse-

Vanaf 2017 komen er vijf zones bij waar de

lijke snelheidsbeperking van 70 km/u, maar die

maximumsnelheid 50 km/u bedraagt:

moest telkens worden aangeduid met signalisa-

• Uitbreiding I: De Brulen, De Kleermakers, Flie-

tieborden. Aangezien al die verkeersborden op

renbos, Hazegewoud, Jokeven, Mierdseweg,

de gewestwegen verdwijnen vanaf 2017 vond

Neerstraat, Onder d’ Eike, Ooststraat, Peers-

het gemeentebestuur het de ideale gelegenheid

kerkhofstraat, Pelgrimsplein, Pleintje, Poe-

om ook de snelheidsregimes en -borden op de

derstraat, Polderstraat, Roeststraat, Vreehof,

gemeentewegen in woongebieden aan te passen.

Vrieskens, Vroenteweg, Wampenberg (deel
ventwegen) en Zonstraat
• Uitbreiding II: Gagelbroek en Rode Del
• Uitbreiding III: Dopheistraat, Reenstraat en

Opgelet! De maatregel om de algemene
snelheidslimiet op 70 km/u te brengen,
geldt alleen in Vlaanderen.

Zwartbergstraat
• Uitbreiding IV: Delstraat, Heirbaan, Hogepedestraat, Leeuwerfstraat en Reenheide

Verkeersveiligheid, daar werken we met z’n
allen aan!
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Rechtstreeks van Hoge Mauw naar Antwerpen
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de bij-

gehouden worden. De nieuwe oprit ligt immers

komende toegang naar de snelweg E34 vanuit

naast een natuurgebied en tussen twee bos-

industriepark Hoge Mauw. Verwacht wordt dat

complexen. Daarom worden op de oevers on-

de extra oprit richting Antwerpen in maart 2017

der de brug zogenaamde ecorichels aangelegd.

in gebruik kan worden genomen.

Die zorgen ervoor dat kleine dieren de overkant
kunnen bereiken zonder overreden te worden.

Deze ingreep moet ervoor zorgen dat de ver-

Om dezelfde reden wordt ook gebruik gemaakt

keersdrukte op de gewestweg N118 Arendonk-

van egeltrappen en amﬁbieënladders. Ten slotte

Retie tijdens de spitsuren vermindert. Alle voer-

worden ter hoogte van de kruising van de water-

tuigen die vanuit het bedrijventerrein Hoge

loop en de oprit hoogstammige bomen geplant.

Mauw richting Antwerpen willen, moeten nu im-

Die zullen dienstdoen als hop-overs en lichtvrije

mers eerst nog via het nieuwe kruispunt over

zones voor vleermuizen.

Huiskens rijden om dan pas de E34 te bereiken.
Die lichtvrije zones betekenen echter niet dat het
Op het eerste zicht lijken de werkzaamheden

op de nieuwe oprit volledig donker zal zijn. Het

niet zo groot: de grindweg verharden in asfalt

traject krijgt een moderne openbare verlichting,

en verlengen tot op de bestaande parallelweg

met een aangepaste lichtkleur voor de vogels en

langs de E34 (in totaal ongeveer 500 meter).

vleermuizen.

De oprit moet echter over een waterloop gelegd
worden (Loeyeinds Neetje). Daarvoor moet dus

Het Vlaams Gewest zorgt voor de ﬁnanciering

een nieuwe en stevige brug gebouwd worden.

van de wegenbouwwerken. Het gemeentebestuur staat in voor de kosten van de verlichting

Ook met de plaatselijke fauna moet rekening
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en aangepaste bewegwijzering.

Recordinzameling taxussnoeisel op de Kempense containerparken
De Kempense taxussnoeiers hebben zichzelf
overtroffen afgelopen zomer. Nooit eerder werd
zo veel taxussnoeisel ingezameld via de Kempense containerparken. In totaal werd op de 26
containerparken 1 289 m3 taxussnoeisel ingezameld, dat is geen hoop meer … maar een hele
berg! Met die 1 289 m3 kunnen 1 289 chemotherapieën aangemaakt worden. Taxussnoeisel
bevat immers baccatine, een actief bestanddeel
dat wordt verwerkt in één vierde van alle kankermedicijnen.
Ook in Arendonk was 2016 een recordeditie voor
de actie ‘Vergroot de hoop’. We zamelden bijna

mensen die getroffen worden door kanker. Het

dubbel zo veel taxussnoeisel in als vorig jaar!

Olivia Hendrickx Research Fund ondersteunt immers wetenschappelijk therapeutisch onderzoek

Door de samenwerking met boomkwekerij Van

naar kanker in België.

Hulle konden de Kempense gemeenten en IOK
Afvalbeheer 38 700 euro schenken aan het Oli-

Bedankt aan alle Arendonkse taxussnoeiers, sa-

via Hendrickx Research Fund. Op die manier

men hebben jullie de hoop vergroot voor kanker-

vergroten we een tweede keer de hoop voor

patiënten! Op naar een nieuw record in 2017?

Welkom in Arendonk!
Op zaterdag 19 november vond voor de derde keer de jaarlijkse onthaaldag voor nieuwe inwoners
plaats. Zij kregen een goedgevulde zaterdagvoormiddag aangeboden. Vanaf 9.00 uur werden een
dertigtal nieuwe inwoners verwelkomd in het heemhuis aan de molen. Daar konden ze onder het
genot van een tasje kofﬁe of thee en een kofﬁekoekje kijken naar een ﬁlm over Arendonk. Na de ﬁlm
gingen onze nieuwe inwoners zelf op ontdekking. Aan de hand van een fotozoektocht bezochten ze
enkele gemeentelijke locaties en maakten ze kennis met een aantal mooie plekjes in onze gemeente.
Bij terugkomst in het heemhuis kon er nog gezellig nagebabbeld worden bij een hapje en een drankje. De winnaar van de fotozoektocht mocht een AHA-bon ter waarde van 50 euro in ontvangst nemen
en kan dus ook de plaatselijke handelaars volop gaan ontdekken.
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Doar was da …
In de vorige editie zochten we het Natuurwandelpad aan Het Goorken.
Gaby Schoenmaekers 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 februari 2017 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.

Een huwelijksjubileum … dat verdient een cadeautje!
De gemeente zet haar jubilarissen graag in de
bloemetjes. Koppels die vijftig, zestig of vijfenzestig jaar getrouwd zijn, ontvangen van ons
dan ook een geschenk. Zij krijgen AHA-bons ter
waarde van 150 euro, die ze kunnen besteden
bij de deelnemende Arendonkse handelaars. Degenen die dat wensen, worden gevierd tijdens

Vier je binnenkort een jubileum? Dan mag je

een receptie in het gemeentehuis, in gezelschap

een brief of een telefoontje verwachten van

van hun familie en het schepencollege. Je kan

één van onze medewerkers om hierover de no-

er ook voor kiezen om de burgemeester thuis te

dige afspraken te maken. Je mag ook steeds

ontvangen. Hij zal de AHA-bons dan overhandi-

zelf contact opnemen met het secretariaat via

gen. Natuurlijk mag je de bons ook gewoon zelf

secretariaat@arendonk.be of 014 40 90 63.

komen ophalen in het gemeentehuis.

▼

Dhr. en mevr. Slegers - Leyten
60 jaar getrouwd
Slegers Feliciaan °17.06.1935, Arendonk
Leyten Josepha °10.01.1935, Dessel
Gehuwd op 6 oktober 1956
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Dhr. en mevr. Bierens - Sneyers
50 jaar getrouwd
Bierens François °08.09.1944, Ravels
Sneyers Mariette °21.09.1948, Arendonk
Gehuwd op 10 september 1966

Dhr. en mevr. De Bie - Vansweevelt
50 jaar getrouwd
De Bie Frans °09.05.1944, Arendonk
Vansweevelt Ivonne °06.11.1944, Arendonk
Gehuwd op 18 mei 1966

Dhr. en mevr. Goris - Jacobs
50 jaar getrouwd
Goris Jozef °13.04.1944, Oud-Turnhout
Jacobs Maria °06.05.1943, Arendonk
Gehuwd op 29 oktober 1966

Dhr. en mevr. Hooyberghs - Lauwers
50 jaar getrouwd
Hooyberghs Josephus °23.03.1942, Oud-Turnhout
Lauwers Joanna °18.01.1945, Ravels
Gehuwd op 3 september 1966

Dhr. en mevr. Jacobs - Jacobs
50 jaar getrouwd
Jacobs Leo °07.11.1946, Arendonk
Jacobs Rachel °06.06.1943, Arendonk
Gehuwd op 14 september 1966

Dhr. en mevr. Minnen - Vandeperre
50 jaar getrouwd
Minnen Joannes °25.03.1937, Arendonk
Vandeperre Josepha °13.02.1941, Mol
Gehuwd op 16 september 1966

Dhr. en mevr. Schuermans - Claessen
50 jaar getrouwd
Schuermans Marcel °08.09.1944, Retie
Claessen Adrienne °31.03.1945, Retie
Gehuwd op 10 september 1966

Dhr. en mevr. Vervecken - De Jong
50 jaar getrouwd
Vervecken Pierre °19.01.1944, Arendonk
De Jong Lydia °24.03.1944, Arendonk
Gehuwd op 12 augustus 1966

Geboorten

Overlijdens

20.03
13.04
18.04
12.04
07.07
07.07
15.07
16.07
18.07
27.07
01.08
03.08
08.08
10.08
21.08
31.08
08.09
14.09
14.09
14.09
16.09
16.09
16.09
18.09
24.09
25.09
26.09
27.09
05.10
06.10
07.10
11.10
11.10
11.10
13.10

18.08
22.08
22.08
26.08
27.08
28.08
30.08
05.09
07.10
10.10
12.10
13.10
16.10
20.10
20.10
31.10
05.11
07.11
11.11
21.11

Fer, zoon van Bob Van Herck en Chloé Broeckx
Sander, zoon van Davy Goris en Sarah Peetermans
Imran, zoon van Fatima Assouguem
Eléna, dochter van Pascal Goris en Irina Bghdoyan
Lander, zoon van Lieven Meynendonckx en Kristin Jacobs
Maya, dochter van Balazs Torok en Krisztina Haumann
Gijs, zoon van Wannes Cuypers en Sara Hendrickx
Djerre, zoon van Jens Peeters en Angela Van Accom
Enora, dochter van Jimmy Gevers en Wendy Walschots
Fiene, dochter van Kim Paeshuyse en Suzy Hulsmans
Renée, dochter van Koen Meeus en Karolien Verbeek
Lotte, dochter van Koen Van Herck en Inne Geenen
Mia, dochter van Pieter Erpels en Griet Heymans
Guus, zoon van Jan Keersmaekers en Inne Daems
Ward, zoon van Cis Baeyens en Joke Meynendonckx
Anna, dochter van Robert Berns en Laura Verbeek
Stan, zoon van Frank Ramakers en Leonie Smeelen
Mats, zoon van Joeri Meeusen en Marlies Liekens
Laure, dochter van Gert Stymans en Soﬁe Wauters
Fik, zoon Raf Lauryssen en Riet Vangronsveld
Flor, zoon van Maarten Martens en Tinne Dickens
Vinz, zoon van Marco de Bruin en Vanity Waterval
Lily, dochter van Wesley Van Zwol en Evy Daemen
Lou, zoon van Dieter Berrens en Lindsay Iemants
Lucas, zoon van Joachim Arts en Heidi Dhondt
Nouk, dochter van Tom Maes en Cris Van Ceulen
Lena, dochter Tom Lambrechts en Lindsay Mattheys
Robbe, zoon van Mike Van Aken en Joyce Swaans
Ilbey, zoon van Ozdemir Demirel en Talitha Wouters
Robin, dochter van Rik Paulussen en Cashel Heijdens
Cliff, zoon van Casper Govers en Laura Wouters
Fenne, dochter van Jonah Wens en Nicky Delanoy
Imrane, zoon van Alami Harrak en Hajar Mhammedi Alaoui
Phil, zoon van Ron Iemants en Janna Erpels
Pippa, dochter van Tom Witvrouwen en Bo Frederickx

Jan Jespers (1926)
Marie Mermans (1921)
Louis Borgers (1931)
Jeanne Joosten (1929)
Lucien De Proost (1940)
Gusta De Vocht (1928)
Jean Maes (1933)
Maria Verkuringen (1931)
Gusta Maes (1919)
Imelda Geenen (1928)
Frans Dickens (1959)
Ad Peters (1950)
Patrik Segers (1973)
Staf Huybrechts (1946)
Peter Janssen (1936)
Marcel Faes (1937)
Maria Du Feu (1929)
Frid Smits (1936)
Jos Anthonissen (1930)
Fons Raeymaekers (1940)

Huwelijken
30.07 Simon Maes (1987) en Astrid Wouters (1991)

23.09 Dennis De Proost (1990) en Ellen De Proost (1992)

19.08 Dennis Wilms (1986) en Loes Petit (1987)

24.09 Jan Claes (1980) en Nele Cools (1986)

19.08 Jef Vansweevelt (1981) en Dyonne Meijer (1986)

29.09 Peter Langlet (1970) en Lianda Waterberg (1964)

27.08 Tim Hermans (1984) en Tinne Pijpers (1984)

15.10 Arvid Van Gorp (1976) en Kathleen Leuse (1972)

27.08 Tom Caers (1981) en Inge Vervoort (1983)

15.10 Dieter Loodts (1989) en Nathalie Cornelissen (1990)

02.09 René van Stiphout (1988) en Charissa van der Lee (1993)

15.10 Tomasz Muzyczko (1984) en Katarzyna Witanowska (1988)

03.09 Koen Van Steenbergen (1984) en Sanne Vangool (1991)

05.11 Gert-Jan Claessen (1992) en Charlotte Stusz (1988)

16.09 Richard van Es (1958) en Marianne van Brunschot (1955)

11.11 Wim Iemants (1980) en Joke Feyen (1984)

17.09 Glen Verwaest (1983) en Greet Baeyens (1985)

12.11 Nico Van der Moeren (1984) en Hanne Lauwers (1985)

