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

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

Bibmedewerkster Laura Stulens met pensioen
Dinsdag 31 januari was de laatste werkdag voor
bibliotheekmedewerkster Laura Stulens. Laura
kwam in dienst van de gemeente in 1988. Samen met Josée Sterckx en Maria Smets werd
ze aangeworven om onder leiding van Frans
Van Deuren de catalogi en de collecties van de
verschillende privébibliotheken klaar te maken
om opgenomen te worden in de gemeentelijke
openbare bibliotheek, die in 1989 opgericht
werd.
28 jaar lang heeft Laura het beste van zichzelf
gegeven om onze bibliotheek te doen groeien en
bloeien, waarvoor hartelijk dank van alle lezers
en de collega’s. Haar pensionering werd uiteraard op gepaste wijze gevierd, met een hapje en
een drankje samen met de collega’s. Veel plezier met je nieuwe leven, Laura, en bedankt voor
je jarenlange inzet!
Laura wordt opgevolgd door Aline Hens. Zij trad in 2010 in dienst als cultuurbeleidscoördinator
bij het gemeentebestuur. Sinds 1 februari zet zij haar beste krachten in voor onze bibliotheek.

Colofon
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Wist je dat …
… de Heemkring Als Ice Can een boek heeft uit-

geschreven door Jan Lodewijk Lavrijsen, Remi

gegeven over het Arendonkse dialect?

Lens, Henri Van Gorp,
’t Arendoenks Bukske verscheen eind december

Jos Helsen, Karel Gee-

en is toch wel een zeer speciale uitgave over

nen, Rene Claessen en

het ‘Arendoenks’ dialect. In het verleden schre-

Maria De Bie.

ven heel wat mensen verhaaltjes in het oude
Arendonkse dialect. Jarenlang verzamelde de

‘Den diksjonair’ be-

Heemkring die verhalen, en de vele dialectwoor-

vat vele honderden

den en uitdrukkingen van en over Arendonk en

dialectwoorden met

haar inwoners.

hun verklaring. Enkele voorbeelden:
allegèr, bètellen, dugget, énnege, ﬂats, gerètig,

In het dialect lezen die volksverhalen en vertel-

höske, luibier, njennik, sjefut, teikeléren, waai-

lingen niet altijd even gemakkelijk. Daarom zijn

rèèt, ziszouwe.

ze vanaf nu samen met heel wat woorden en uitdrukkingen toegankelijk via de Erfgoedapp. Zo

In het boek vinden we ook uitdrukkingen als ‘dé

kan je ze via de QR-code beluisteren in gespro-

bloeske begint te bluwze, in den braai, hai haaigt

ken ‘Arendoenks’, zodat ze als levende materie

lèk een speurriekoei’... Uitdrukkingen die de mees-

uit het verleden terug verstaanbaar worden.

te mensen al lang vergeten waren, maar waar nu
de betekenis opnieuw van werd opgezocht.

Het boek vertelt ook over het ontstaan en de
evolutie van ons dialect. Het bevat verhalen en

’t Arendoenks Bukske is een uitgave samenge-

sfeerbeelden uit het verleden en uit het heden,

steld door de Heemkundige Kring Als Ice Can.

Een warme eindejaarsperiode voor onze senioren
Elk jaar brengen de leden van de seniorenraad tijdens de eindejaarsperiode een bezoek aan de 80-,
90- en 100-jarigen. Zij overhandigen hen een geschenk. Dat dat bezoek en het geschenk enorm
gewaardeerd worden, blijkt uit de bedankingsbrieven die de seniorenraad mocht ontvangen.
Eén van de bedankingsbrieven:

iorenraad
Geacht bestuur sen
ik zo’n blijk
g! Nog nooit heb
Wat een verrassin
r niet van
tvangen en zeke
van medeleven on
op maansen. Staan daar
wildvreemde men
kers voor
er
ee van uw medew
dag na Kerstmis tw
. Zomaar,
s vol heerlijkheden
de deur met een ta
geworden.
tachtig jaar was
omdat ik in 2016
eeleeft met
s Arendonk zo m
Dat een dorp al
apart. Bij
natuurlijk al heel
haar bevolking is
niet vergerden de ouderen
uw organisatie wo
waard.
is al een felicitatie
ten en dat op zich

(v.l.n.r.: Bertha De Vocht – vorige voorzitter seniorenraad, Dymphna Meulemans
– 80-jarige, Lieve Nombluez – nieuwe
voorzitter seniorenraad)

en en
el hartelijk bedank
Ik wil u dan ook he
ede werken.
zo voort met uw go
oeten,
Met vriendelijke gr
G. T.

ga
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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 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 Mila & Me en Boetiek Gill aan je voor.

Mila & Me
Vrijheid 99/3 – Joke Erpels
Jouw winkel bestaat nu iets meer dan een
jaar. Wat heb je op die korte tijd al geleerd? En is je winkelconcept sindsdien al
aangepast?
Het concept op zich is wel hetzelfde gebleven:
kinderkleding, dameskleding en geboortelijsten.
Ik ben begonnen met een collectie van 0 tot 3
jaar. Er was meteen al zo veel vraag naar grotere maten dat ik na een maand al verhoogd heb
tot 6 jaar. Vanaf deze zomercollectie is er zelfs
een collectie bij tot maat 128, dus tot 8 jaar. Dat
is wel het maximum, want de focus ligt wel nog
altijd iets meer op de babyspulletjes.
Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen,
de combinatie baby- en dameskleding?
Ik was altijd al heel geïnteresseerd in dameskleding en ik dacht dat het wel leuk zou zijn voor de
mama’s en natuurlijk ook andere dames. Als ze
voor de kindjes komen, kijken ze vaak ook voor
zichzelf, omdat dat er anders soms wel eens
overschiet.
Je hebt ook geboortelijsten.
Inderdaad, dat begint heel goed te gaan. Ik stal
dat ook echt uit in een kastje, zodat mensen
kunnen zien wat ze kunnen kiezen. Dat is blijkbaar niet overal zo en dat vinden ze wel leuk.
Ook online kunnen ze de lijst raadplegen en iets
reserveren.
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Een groot succes dus al op een jaar tijd.
Ja, het is zeker al goed geweest. Er komt wel
heel wat bij kijken. De collecties, de webshop
en alle administratie daarrond. Maar na een jaar
weet ik wel dat ik het heel leuk vind. Mensen verder helpen en blij maken, daar doe je het voor.

Boetiek Gill
Vrijheid 56 – Maria Raeymaekers
Boetiek Gill is al lang een vaste waarde in
onze winkelstraat. Wanneer is de winkel
hier effectief gestart en hoe is dat sindsdien geëvolueerd?
De winkel is hier gestart in 1975. Na enkele jaren hebben we die uitgebreid. We gaven vroeger heel veel modeshows, in de Renova en in
het Grenshof. Dat was altijd een groot succes en
heel leuk om te doen.
Waarvoor kunnen klanten terecht bij Boetiek Gill? Wat is jouw assortiment?
Je vindt hier damesmode van verschillende
merken, zowel kleine maten vanaf maat 34 als
grote maten tot maat 52. We hebben dus een
heel breed publiek. Ook jongeren vinden hier
zeker hun ding. In grote lijnen zijn er twee collecties - zomer en winter - maar er komen constant nieuwe leveringen toe, het staat nooit stil.
Wat is jou na al die jaren het meest bijgebleven?
We hebben ooit ‘de mooiste etalage’ gewonnen,
dat was in samenwerking met de kunstacademie. Maar wat ik vooral altijd heel leuk vind, zijn
de gesprekken met de klanten. De mensen die
een babbeltje komen doen, dat is plezant. Vroeger woonde ik in Turnhout, maar ik zit graag in
Arendonk. Het is een toffe gemeente. Alleen, er
zouden toch nog wel wat winkeltjes bij mogen
komen.

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 Knabbelend Uiltje · Tropische Winkel · ’t Schaartje · Twins Lingerie

Vitalski presents ‘Slam Jam Poetry’ in de bib
Op vrijdag 27 januari, de dag na Gedichtendag,

soms een beetje op rappen lijkt. Vaak bevat-

organiseerde de bibliotheek in het kader van de

ten de teksten kritiek op de maatschappij, maar

Poëzieweek 2017 een Slam Jam Poetry avond,

vaak ook niet. Er is een enorme diversiteit.

gepresenteerd door Vitalski. Daarvoor werd zaal
De Wamp boven de bibliotheek omgetoverd tot

Bij poetry slam is de kwaliteit van voordracht in

‘Café De Gemene Deelder’, een pop-upcafé pur

elk geval even belangrijk als de inhoud. Daar-

sang! Proﬁciat aan de bedenkers en uitvoerders

door is het ook zo verschillend van dichter tot

van het concept, Marc Carpentier en Lies Brijs.

dichter, wat het zowel uniek als lastig te kwaliﬁceren maakt. Sommige dichters leggen de na-

Maar wat is poetry slam? Een poetry slam

druk op de poëzie en de inhoud van hun teksten,

(van het Engelse ‘to slam’ = smijten, slaan) of

andere op de manier van voordragen en nog an-

poëzieslag is een moderne vorm van voordracht

dere leggen de nadruk op ritmiek.

van poëzie. Enkele zogenaamde slamdichters, of
kortweg ‘slammers’, presenteren hun gedichten

Tijdens deze geslaagde avond genoot het pu-

tijdens een poetry slam aan het publiek op een

bliek van de poëzie en humor van Vitalski, Tom

podium. Het is een combinatie van een aantal

Driesen, Mariam Hakobyan en Kaat van Eijndho-

kunstvormen: voordracht, dichtkunst en per-

ven, die haar breekbare liedjes bracht met uke-

formance. Een slamgedicht wordt meestal ge-

lelebegeleiding. Iedereen was het erover eens:

kenmerkt door toegankelijkheid, humor en een

het was een fantastische avond!

energieke stroom van woorden, waardoor het
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Arendonk (be)weegt
Zaterdag 14 januari werd het startschot ge-

Om je fysieke conditie te verbeteren, is het nut-

geven voor ‘Arendonk (be)weegt’, de opvolger

tig om eerst een idee te hebben van je huidige

van ‘Arendonk stopt met roken’. Met ‘Arendonk

fysieke paraatheid. In samenwerking met het

(be)weegt’ willen we zo veel mogelijk mensen

Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport)

stimuleren om gezond te eten en wat meer te

werden daarom op vrijdag 10 en zaterdag 11

bewegen. Tijdens het infomoment werden de

februari ﬁttests gehouden.

aanwezigen wegwijs gemaakt in het programma
en het aanbod van voedingsworkshops en be-

Tijdens deze dagen lieten in totaal 88 mensen

weeginitiatieven.

hun conditie testen. Na de test kreeg iedereen
een persoonlijk trainingsschema mee naar huis.

Die dag kregen zo’n 110 geïnteresseerde Arendon-

Op basis van dat schema wordt er nu twaalf we-

kenaren meer informatie over ‘Arendonk (be)weegt’.

ken aan de conditie gewerkt. Eind mei komt het

Naast het ofﬁciële gedeelte hadden de aanwezigen

ﬁtteam opnieuw naar Arendonk om te meten of

ook de mogelijkheid om een aantal standjes te be-

onze deelnemers de nodige vooruitgang geboekt

zoeken om zo meer te weten te komen over bewegen

hebben.

en gezonde voeding. Judoclub, Arac, Arﬁt 50+, de di-
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etisten, Linedance Fun en Dansstudio Focus werkten

Alle initiatieven van ‘Arendonk (be)weegt’ vind

hieraan mee. Er was zelfs een shake racer aanwezig

je op www.arendonkbeweegt.be. Alle nieuwtjes

waarmee je zelf je eigen fruitsmoothie bij elkaar kon

zijn ook te volgen via de Facebookgroep van

trappen.

‘Arendonk (be)weegt’.

‘Arendonk (be)weegt’ is een organisatie van het gemeentebestuur in samenwerking met Logo
Kempen en enkele Arendonkse diëtisten.

Sportief Arendonk gevierd
De sportlaureaten van 2016 werden dit jaar op vrijdag

cel. Ook de stemming van het publiek leverde geen

3 februari 2017 in de bloemetjes gezet. De gemeen-

grote verschillen op: Marcel behaalde 38% van de

telijke sportraad en het gemeentebestuur huldigden

stemmen, het G-team 32% en het zijspanduo iets

maar liefst 180 laureaten.

meer dan 31%. Na het optellen van beide stemmingen sleepte het G-team van BBC Okido de titel van

Ook dit jaar werd de trofee van Sportﬁguur van het

Sportﬁguur 2016 én het beeldje van de Arendonkse

jaar uitgereikt, en dit al voor de achtste keer. Het was

Teljoorlekker in de wacht. Nogmaals proﬁciat!

een echte nek-aan-nekrace tussen de drie kandidaten
(Marcel Meeus – vrijwilliger Arac, het G-team van BBC

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

Okido en zijspanduo Hendrickx-Van den Bogaart). Na

onze website.

de stemronde van de sportraad stond het G-team aan

Meer info

de leiding, kort gevolgd door het zijspanduo en Mar-

Dienst vrije tijd / sportdienst

De Garve in het nieuw
Na een goede twintig jaar hielden de tafels en stoelen van
zaal De Garve het stilletjes aan voor bekeken. Tijd voor
nieuw materiaal! Er werd gekozen voor stapelbare stoelen
met metalen proﬁel en tafels met inklapbare poten. Zo kan
voortaan voor elk evenement, van tentoonstelling tot concert, het nodige aantal makkelijk naar wens worden opgesteld.
Om tegemoet te komen aan de noden van onze gebruikers
gaan ook de technische voorzieningen een moderner tijdperk in. Sinds deze maand hangen een vaste beamer en
een nieuw projectiescherm in de zaal. Later dit jaar wordt
de geluidsinstallatie onder handen genomen.
Voor meer informatie over het huren van zaal De Garve kan
je terecht bij de cultuurdienst of gemeenschapscentrum@
arendonk.be.
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Winterfeest

Om van de kerstsfeer te kunnen genieten, mag
ste periode van het jaar in Arendonk wat langer d
januari vierde de gemeente alweer haar vijfde w
21 verenigingen staken hun handen uit de mou
een gezellige avond van te maken. De vuren w
stoken en vormden de perfecte achtergrond voo
nieuwjaarswensen. De aanwezige Arendonkenar
van een gezellige babbel, lekkere hapjes en een

de gezelligduren. Op 7
winterfeest.
uwen om er
werden ontor de laatste
ren genoten
n drankje!

Ken jij Erfgoed Noorderkempen al?
Erfgoed Noorderkempen werkt rond onroerend,

Erfgoed Noorderkempen ondersteunde in het

roerend en immaterieel erfgoed. De organisatie

verleden al verschillende erfgoedprojecten in

bestaat uit een deelwerking cultureel erfgoed

Arendonk. Vorig jaar nog de herdenkingen rond

(erfgoedcel) en een deelwerking onroerend erf-

120 jaar brandweer, 100 jaar school Voorheide

goed (IOED).

en het jubileum ‘de Vaart Verjaart’. Ook werd
o.a. in de Toremansmolen een molenspel gelan-

Zeven gemeenten (gearceerd) doen een beroep

ceerd.

op de dienstverlening van Erfgoed Noorderkempen voor onroerend erfgoed maar alle elf werken
ze ook samen rond cultureel erfgoed. Let niet te

Ben jij lid van een vereniging, ben je een

hard op deze onderverdeling want alle soorten

verzamelaar of beoefen je een ambacht? Be-

erfgoed zijn vaak onlosmakelijk met elkaar ver-

woon je een merkwaardig pand of vond je een

bonden.

oud voorwerp onder de grond of op zolder?
Erfgoed Noorderkempen geeft raad, daad of

Erfgoed Noorderkempen werd opgericht door de

ﬁnanciële steun voor het veiligstellen van

gemeenten om een beleid te ontwikkelen dat

je archief of collectie, het doorgeven van

past bij de lokale noden en wensen. Erfgoed

je kennis of kunde, het uitwerken van een

Noorderkempen ondersteunt de gemeentebe-

tentoonstelling, boek, publieksactiviteit of

sturen en verenigingen actief bij het inventari-

educatief project.

seren, bewaren, onderzoeken en toegankelijk
maken van het Kempens erfgoed.

Eén adres voor alle erfgoed in de
regio:
Druivenstraat 18, 2300 Turnhout
014 44 33 62
www.erfgoednoorderkempen.be,
info@erfgoednoorderkempen.be
www.facebook.com/erfgoednoorderkempen
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Fietsnetwerk Antwerpse Kempen in een nieuw kleedje
Met honderd kilometer nieuwe trajecten en vijftig

Hier en daar werden knooppunten een beetje ver-

extra knooppunten is het ﬁetsnetwerk Antwerpse

legd, maar onze gemeente kreeg er vooral veel

Kempen anno 2017 groter, veiliger en aantrek-

knooppunten bij, mede dankzij het recent aan-

kelijker dan ooit. Met de nieuwe ﬁetskaart stippel

gelegde ﬁetspad tussen Arendonk en Ravels. Ons

je naar believen korte of langere trajecten uit. De

dorp krijgt er zo een nieuw traject bij langs De

nieuwe kaart omvat ruim 2 000 kilometer die maar

Lusthoven tot de aansluiting in Ravels. Het net-

liefst 46 dorpen en steden doorkruisen, en dit alle-

werk doorkruist voortaan ook de dorpskern, wat

maal langs aantrekkelijke wegen en over de betere

niet onbelangrijk is voor de recreatieve ﬁetsers die

ﬁetspaden. In sommige gemeenten wijzigt niets,

op zoek gaan naar een welkome tussenstop bij één

maar Arendonk kreeg wel een grondige facelift.

van de lokale horecazaken.

De nieuwe ﬁetskaart is voor 9,95 euro verkrijgbaar bij de dienst toerisme in het gemeentehuis.

Nieuwe speeltoestellen klaar voor een mooie zomer
Sinds jaar en dag staan in de Hoogakkers enkele speeltoestellen op één van de hoeken
van de straat. De toestellen waren aan vervanging toe en afgelopen winter was het
eindelijk zover. Ze werden vervangen door nieuwe toestellen in jungle look met voornamelijk bruine en groene tinten, een nieuw gamma waarvan we in Arendonk nog
geen toestellen hadden staan. De speelcombinatie met loopplank, glijbaan, klimnetten, een knusse hut en het bijpassend veerﬁguurtje staan garant voor nog jaren
speelplezier.
Ook de grotere jongens en meisjes mogen zich binnenkort opmaken voor een
nieuw toestel, en wel op het skateterrein aan de
Diepenbeemd. Voor de kenners: het wordt een
combinatie van een large ﬂy wedge, een large
funbox en stairs. Nog dit voorjaar zal bekeken
worden hoe het toestel best kan worden ingepland op het terrein.
Bovendien krijgen alle gemeentelijke speelterreintjes dit voorjaar een nieuw infobord.
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Arendonk vergroent wagenpark
De gemeenteraad keurde in 2015 het gemeente-

en 30% minder geluid dan bij benzine. Daarnaast

lijk energie- en klimaatactieplan goed. Dat plan

biedt rijden op aardgas een effectieve besparing

somt acties op om te streven naar een vermin-

van 50% op de brandstofkosten. De aankoopprijs

dering van de CO2-uitstoot. De gemeente ver-

van de voertuigen is vergelijkbaar met die van

bindt zich ertoe om tegen 2020 de uitstoot op

een klassiek voertuig.

haar grondgebied met 20 procent te reduceren.
Om dat streefdoel te behalen, kocht de gemeente

Deze aankoop is tot stand gekomen samen met

twee CNG-wagens en één elektrische wagen.

netwerkbeheerder Eandis, die fungeerde als aankoopcentrale voor de aankoop van de voertuigen.

Om over te schakelen naar een efﬁciënter en

Ook voor het voorlopig beperkte aantal publieke

duurzamer wagenpark is de vervanging van voer-

gastankstations bood Eandis een oplossing. Er

tuigen op benzine en diesel door elektrische voer-

werd een privé CNG-vulstation geplaatst in de

tuigen interessant voor een kleine actieradius.

gemeentelijke werkplaats. Het gaat om een zo-

Voertuigen op samengeperst aardgas (CNG) zijn

genaamd ‘slow ﬁll’-station, aangesloten op het

dan weer interessanter voor een grotere actiera-

gewone aardgasnet. Daarmee kan een voertuig

dius.

op vier uur tijd worden volgetankt.

Twee aardgasvoertuigen
Voor de vervanging van het wagenpark van de
technische dienst werden twee nieuwe voertuigen aangekocht. In de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en de overstap
naar een duurzame vloot opteerde Arendonk voor
de aankoop van twee CNG-wagens. Het gaat om
een Opel Zaﬁra Tourer en een Fiat Doblo.
CNG staat voor ‘Compressed Natural Gas’ of samengeperst aardgas. Dat is niet te verwarren
met LPG, een minder milieuvriendelijk restproduct uit de bewerking van aardolie. Arendonk was
snel overtuigd van de ecologische en ﬁnanciële
voordelen van CNG. Zo is er 95% minder uitstoot
van ﬁjn stof, 50% minder stikstofoxiden (NOx)
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Elektrische wagen
De gemeente Arendonk wil ook een voortrekker zijn op het gebied van elektrisch
vervoer. Daarom werd, ook in samenwerking met Eandis, een elektrische bestelwagen aangekocht: een Nissan e-NV200.
Deze is 100% elektrisch en beschikt over
een actieradius van 170 km op één enkele
lading. Dit is ruimschoots voldoende voor
het dagelijkse traject, dit met nul uitstoot
en een aanzienlijke kostenbesparing. De
energiekosten van een elektrisch voertuig
zijn immers tot vier keer lager dan rijden op
brandstof. Bovendien moet er nooit meer
gestopt worden om te tanken en is er veel
minder onderhoud nodig.

Nieuwe straat en parking Biesputten
Vlak naast de tennisvelden van TC De Lustho-

en grasdallen. Om het plaatje compleet te ma-

ven, tussen Heikant en het Congobos, werd re-

ken, werd een gescheiden rioolstelsel aangelegd,

cent een nieuwe weg en bijhorende parking aan-

werden 32 hoogstammige elzen en groenscher-

gelegd. De gemeenteraad koos voor de naam

men aangeplant en kreeg het gebied openbare

‘Biesputten’, naar het gelijknamige omliggende

ledverlichting.

gebied.
Omdat het gebied laaggelegen is, werden de
Er werd een nieuwe asfaltweg aangelegd om

percelen eerst opgehoogd en gelijkgemaakt. De

het achterliggende recreatiegebied bereikbaar

zone die voorbehouden is voor recreatie, sport

te maken. Voertuigen mogen deze doodlopen-

en spel wordt dit voorjaar nog ingezaaid met een

de weg enkel gebruiken via De Lusthoven en er

bloemenmengsel.

geldt een snelheidslimiet van 30 km/uur. Fietsers
en voetgangers kunnen de nieuwe recreatiezo-

In de toekomst nemen enkele verenigingen hun

ne ook via Heikant bereiken. Er werden immers

intrek aan Biesputten. De scouts diende al een

ﬁets- en voetgangersdoorgangen aangelegd in

aanvraag in om er een clublokaal te bouwen.

dolomiet, inclusief een nieuw bruggetje.

Ook

ruitervereniging LRV Kempenzonen ver-

huist naar daar. Zij gaan er vier nieuwe ruiterDe parking telt 121 parkeerplaatsen. Acht daar-

pistes aanleggen. Ook Hondenclub Snuffel gaat

van worden voorbehouden voor bestuurders

in de toekomst mogelijk gebruik maken van

met een handicap. Het parkeerterrein werd aan-

deze locatie.

gelegd met waterdoorlatende betonstraatstenen
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Dhr. en mevr. Verstraelen - Van Cantfort
65 jaar getrouwd
Verstraelen Alois °05.07.1927, Retie
Van Cantfort Maria °04.09.1930, Arendonk
Gehuwd op 16 februari 1952

Dhr. en mevr. Couwenberg - Adams
50 jaar getrouwd
Couwenberg Adrianus °10.11.1942, Bladel en Netersel
Adams Catharina °07.04.1946, Reusel
Gehuwd op 2 december 1966

Dhr. en mevr. Elsen - Raeymaekers
50 jaar getrouwd
Elsen Pieter °22.01.1942, Arendonk
Raeymaekers Josée °03.10.1947, Oud-Turnhout
Gehuwd op 8 april 1967

Dhr. en mevr. Maes - Van Loon
50 jaar getrouwd
Maes Pierre °05.07.1947, Arendonk
Van Loon Marie-Josée °25.10.1947, Arendonk
Gehuwd op 27 januari 1967

Dhr. en mevr. Sneyers - Van Limpt
50 jaar getrouwd
Sneyers Roger °19.07.1942, Arendonk
Van Limpt Philomina °08.07.1944, Reusel
Gehuwd op 21 oktober 1966

Dhr. en mevr. Waterval - Van Kemenade
50 jaar getrouwd
Waterval Josephus °07.03.1943, Maastricht
Van Kemenade Henrica °19.01.1944, Reusel
Gehuwd op 15 december 1966

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

Geboorten

Overlijdens

22.06
18.09
13.10
19.10
24.10
24.10
02.11
03.11
09.11
14.11
15.11
27.11

24.11
30.11
06.12
07.12
08.12
08.12
14.12
16.12
19.12
19.12
23.12
28.12

Paula Vangool (1935)
Leo Van Deuren (1954)
Jan Meyvis (1933)
André Van Gorp (1940)
Martha Steemans (1940)
Johnny Tielens (1954)
Julien De Bauw (1928)
Angèle Bruyninckx (1937)
Josepha Michielsen (1933)
Cornelia Verboven (1932)
Jos Ruts (1946)
Henri Gys (1931)

12.01
18.01
19.01
24.01
28.01
28.01
30.01
01.02
02.02
03.02
06.02
07.02
09.02
09.02
12.02

Lisa Schuermans (1919)
Alfons Van den Bossche (1944)
Alfons Brys (1931)
Maria Keersmaekers (1940)
François Cools (1951)
Jeanne Raeymaekers (1935)
Walter De Laat (1953)
Karel Luijten (1943)
Wim Vosters (1931)
Roger Willems (1952)
Jeanne Fabri (1920)
Stans Borgers (1935)
Rik Jespers (1946)
Henk Mariën (1946)
Maria Van Hoof (1935)

Rob, zoon van Steven Roovers en Nele Buyssens
Esmae, dochter van Mohammed Bouzian en Kim Dierckx
Oscar, zoon van Jan Jacobs en Frauke Van Gorp
Charif, zoon van Yousseph Niach en Sanae Keribeb
Sylvano, zoon van Wilio Van Herck en Wilma Verhoeven
Jorg, zoon van Jonas Wouters en Inne Dekort
Rik, zoon van Ben Machilsen en Joke Segers
Ruben, zoon van Kris Meeus en Elke Raeymaekers
Lander, zoon van Dennis Boesmans en Karen Van Gorp
Mil, zoon van Wannes Lugghe en Sarah De Kinder
Kate, dochter van Daniël Matthé en Imke Roothooft
Lucas, zoon van Quinten Koning en Vera Koning

Huwelijken
09.12 Marijn Vorsters (1977) en Naddy Verwaest (1977)
10.12 Mario Gijs (1969) en Marion Maggen (1977)

Doar was da …
In de vorige editie zochten we het Mariabeeldje aan de Academie.
Peter Lodewijckx werd geloot uit de correcte antwoorden en nam
samen met zijn zoontje een AHA-bon ter waarde van 25 euro
in ontvangst.
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Tim Voeten op Instagram: "Snowy rallycross sunda…ecar #rallying #rallye #bmw #e30 #b

Zoeken Zoeken
Kaat De Proost op Instagram: "Dat die examens maar…terug samen kunnen zijn... #roos #binka's #chiro"
1/03/17 10:14
JRK-Arendonk op Instagram: "Time out gà fawt! O…beweging #arendonk #timeoutgafawt #studiovibe…"

App downloaden
Zoeken Zoeken

Zoeken Zoeken

1/03/17 10:13

App downloaden

Breng jij Arendonk mee in beeld?
Deel je instagramfoto’s met #2370arendonk en misschien
staat
Levi Geenen op
Instagram: "Evening walk with the family #arendonk #hogevijvers"
jouw foto hier volgende keer! (opgelet: daarvoor moet je proﬁel
openbaar staan)

Zoeken Zoeken
jrkarendonk
JRK Arendonk

kaatdeproost
Arendonk

18 vind-ik-leuks

165 vind-ik-leuks
Iris Willemsen op Instagram: "wip "Study" door de…s #study #arendonk #academiearendonk #painting…"

1/03/17 10:16

jrkarendonk Time out gà fawt! Onze
borden zijn in de maak! Binnenkort te zien
in heel Arendonk! #jeugdbeweging
#arendonk #timeoutgafawt
#unclubenz #jeugdrodekruis

kaatdeproost Dat die examens maar rap
gedaan zijn zodat we terug samen kunnen
zijn... #roos #binka's #chiro

Zoeken Zoeken

AppOoooh
downloaden
martheborgers
hoe schattig zijn wij
! ❤❤❤
lenaertslotte Idd wat ik mis jullie zo hard!
Aanmelden om dit leuk te vinden of
hier op te reageren.

kaatdeproost Dat die examens maar
rap gedaan zijn zodat we terug samen
kunnen zijn #roos #binka’s #chiro

Aanmelden om dit leuk te vinden of
hier op te reageren.

jrkarendonk Time out gà fawt! Onze
borden zijn in de maak! Binnenkort te
zien in heel Arendonk! #jeugdbeweging
#arendonk #timeoutgafawt #studiovibe
#unclubenz #jeugdrodekruis
https://www.instagram.com/p/BP0cOdaAzHr/
Pagina 1 van 4

https://www.instagram.com/p/BPS99oFBgtF/

wirisj
Academie voor de S…

Céleste de Groot op Instagram: "Let's go on a adve… #cold #green #freezing #adventure #lovethisplace"

timvoeten Snowy rallycross sunday rallycrossrx #rx #rallycross #rally #rallycar
#rallysport #rallyecar #rallying #rallye
#bmw #e30 #bmwe30 #rwd #offroadracing #offroad #dirt #snow #racecar #autosport #automotive
Pagina 1 van 4 #arendonk

https://www.instagram.com/p/BN_VD05ArcN/

wirisj wip "Study" door de ogen van Rik

Charlotte Jacobs op Instagram: "Suikerspinnenlucht🍦🍦 #arendonk #artyfarty"

Zoeken ZoekenJeroenWouters(1882)
op Instagram: "Hier gaat het App
vanavonddownloaden
om! …lekker #sportfiguur #arendonk #kampioenenviering"

1/03/17 10:12

#oilpainting #rikwouters #study
#academiearendonk #painting
#doordeogenvandeschilder

Zoeken Zoeken

Aanmelden om dit leuk te vinden of
hier op te reageren.

zoeso.design Boeken & koeken #wildeman #arendonk #sigarenfabriek

levigeenen Evening walk with the
family #arendonk #hogevijvers

Pagina 1 van 4

jeroenvdloop
De Garve

celeste_de_groot
Talander Vzw

https://www.instagram.com/p/BNmqCB9AnnB/

celeste_de_groot Let's go on a adventure!
! #woods #fog #sunlight
Aanmelden om dit leuk te vinden of
hier op te reageren.
celeste_de_groot Let’s go on a adventure! #woods #fog #sunlight #belgium #arendonk #walking #winter #cold
#green #freezing #adventure #lovethisplace

https://www.instagram.com/p/BO-vJfHhPjR/

Pagina 1 van 4

charlott
Arendo

24 vind-ik-leuk

charlottejacobs
rendonk #artyfa

vdp_alexander
Arendonk!!??"

charlottejacobs
raameffectje #

Aanmelden om
hier op te reage

jeroenvdloop Hier gaat het vanavond om! #teloorlekker #sportﬁguur
#arendonk #kampioenenviering

https://www.instagram.com/p/BQDzjtKgx2b/

levig
#are
Aanm
hier

21 vind-ik-leuks
jeroenvdloop Hier gaat het vanavond om!
#teloorlekker #sportfiguur
#kampioenenviering

30 vind-ik-leuks

34 Ap
v

App downloaden

Zoeken Zoeken

mirieitansadeh_art !

https://www.instagram.com/p/BPvXVDZgTFh/

tim
⛄
️
Aa
hi

1/03/17 10:11

33 vind-ik-leuks

wirisj wip “Study” door de ogen van Rik
Wouters (1882) #oilpainting #rikwouters
#study #arendonk #academiearendonk
#painting #doordeogenvandeschilder

95

Aanmelden om dit leuk te vinden of
hier
op te reageren.
charlottejacobs94
Suikerspinnenlucht

#arendonk #artyfarty

https://www.instagram.com/p/BPfl26SDPv1/
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