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Gemeente Arendonk in
een nieuw kleedje
Eigentijds logo
Het gemeentebestuur kiest voor een nieuw logo met een frisse
en eigentijdse uitstraling. Het logo bestaat uit de naam van onze
gemeente, met een glimlach die de twee beentjes van de ‘A’
verbindt. Er is bewust gekozen voor een sober en strak ontwerp,
tijdloos en eenvoudig verrassend.
In het logo komen de kleuren blauw en geel uit het wapenschild
met de adelaar terug. Door deze kleuren te behouden, nemen
we deze traditie mee. Ze kreeg echter een moderne vertaling.
Symboliek
We willen met dit nieuwe logo in de eerste plaats een goed
gevoel uitstralen naar de inwoners en bezoekers, eerder dan
te focussen op één bepaald onderdeel van het Arendonkse
erfgoed. Onze gemeente heeft zodanig veel toeristische en
historische troeven, dat het moeilijk is om er eentje uit te kiezen
(valkeniers, teljoorlekker, sigarenindustrie, het Arendonks dialect, de Academie voor Schone Kunsten, wandel- en fietsgemeente …).
Het positieve gevoel dat we willen uitstralen komt heel nadrukkelijk tot uiting in de glimlach die meteen de aandacht trekt.
Door het gebruik van deze glimlach in ons logo willen we de nadruk leggen op klantvriendelijkheid en correcte dienstverlening
die we vanuit het gemeentebestuur willen aanbieden. Natuurlijk
kan je in de glimlach ook de fierheid en eigenzinnigheid van de
Arendonkenaars herkennen.
De glimlach verbindt ook de twee beentjes van de ‘A’ met elkaar.
Hierin herkennen we de verbondenheid in onze gemeente. Het
sterke verenigingsleven verbindt heel wat inwoners met elkaar.
Het hechte samenhorigheidsgevoel in Arendonk laat zich ook
voelen in de scholen, zorginstellingen, buurtverenigingen …
Arendonk, eenvoudig verrassend, met een hartelijke glimlach!

Met pensioen

Nieuwe gezichten
Sinds 15 maart 2018 is er een nieuw gezicht bij de dienst
grondgebiedzaken. Michiel Paeshuyse zal zich specialiseren
in het stedenbouwkundige aspect van omgevingsvergunningen. Daarnaast zal hij ondersteuning bieden wat betreft het
luik milieu van de omgevingsvergunningen. Hij zal zich ook
verdiepen in de lokale economie.
Yolanda Verberk startte 15 juni 2018 als poetscoördinator bij
het gemeentebestuur. Zij zal een team van ongeveer dertig
schoonmaakmedewerkers leiden, verdeeld over elf locaties
in Arendonk. Voor het bestellen van alle materialen en machines zal ze samenwerken met de technische dienst. Yolanda volgt Kim Rossie op, die aan de slag ging bij de dienst vrije
tijd. Welkom Yolanda, en veel succes.
Sinds 1 juni 2018 versterkt Karin Van Gils ons vast team bij de
dienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH). Zij
staat, samen met haar collega’s, in om met de ziekenwagen
uit te rijden als er dringende hulpverlening nodig is. Karin
kent alle kneepjes van het vak, sinds 2006 is zij al vrijwilliger
ambulancier. We wensen Karin veel succes!

André Heymans
Michiel Paeshuyse

De dienst grondgebiedzaken zwaaide op 1 mei 2018 Rudy
Wouters uit. Hij mag na 32 jaar trouwe dienst genieten van
een meer dan verdiend pensioen. Rudy was milieuambtenaar van onze gemeente. Hij stond bekend als de man van
het containerpark en de waterlopen. Rudy wordt opgevolgd
door Simon Wuyts.

Yolanda Verberk

Ook voor André Heymans zit zijn werk bij de gemeente
erop. André was sinds 1 januari 2013 in dienst als polyvalent
klusjesman bij de technische dienst. Als manusje-van-alles
kon hij overal ingeschakeld worden. Ook zijn kennis van elektriciteit kwam doorheen de jaren goed van pas. André was
een collega die het met iedereen goed kon vinden en kwam
ook altijd voor zijn werkmakkers op. Geniet van je pensioen,
André.

Karin Van Gils

Marc Verhulst, onze stielman schilderwerken, was in dienst
bij de gemeente sinds 1 augustus 2008. Hij zorgde ervoor
dat heel wat gemeentelijke gebouwen een nieuwe uitstraling kregen. Een paar grote werken zijn de verbouwing
van het gemeentehuis en de bibliotheek, de opfrissing van
de Toremansmolen, de gemeentelijke basisscholen en de
Garve. Hopelijk vinden we een opvolger met even veel ervaring en oog voor afwerking. Marc, geniet van je welverdiend pensioen.

Marc Verhulst

We nemen opnieuw afscheid van enkele gevestigde waarden
wegens pensioen.
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Baby’s en peuters en boeken? Natuurlijk!
Sinds kort kunnen jonge ouders in de bibliotheek
niet alleen terecht voor peuterboeken en prentenboeken, maar ook voor boekjes voor de allerkleinsten. De collectie werd recent uitgebreid met
verschillende babyboekjes. Je kan nu ook stoffen
boekjes, contrastboekjes, knisperboekjes, voel- en
geluidenboeken en badboekjes uitlenen. De kinderhoek kreeg bovendien een babyvriendelijke upgrade.
Daarnaast krijgen ouders vanaf nu een gratis babypakket wanneer hun baby zes maanden wordt, met daarin

een knisperboekje voor hun baby en voor henzelf een
infobrochure over voorlezen. Negen maanden later
kunnen de jonge ouders een gratis peuterpakket komen afhalen in de bib, met daarin twee boeken en een
infobrochure over taalontwikkeling.
Al deze nieuwigheden kaderen in het project ‘Boekstart’, een samenwerking tussen leesbevorderingsorganisatie ‘Iedereen Leest’ en de bibliotheek.
‘Boekstart’ wil jonge ouders met hun kinderen laten
genieten van boeken. Kinderen die van bij de geboorte
verwend worden met boeken, liedjes, versjes en verhalen leren veel nieuwe woorden en zinnen, ze raken
vertrouwd met boekentaal en ze kunnen sneller lezen.
Ze zijn ook taalvaardiger en doen het vaak beter op
school. Samen in een boekje kijken is bovendien fijn en
gezellig, en goed voor levenslange herinneringen aan
warme momenten en geborgenheid.
Meer info
Bibliotheek – 014 67 16 14 – bibliotheek@arendonk.be

Spelen en nog eens spelen!
Met de zomer voor de deur investeerde de gemeente
in speelplezier voor kinderen en jongeren.
De iets grotere jongens en meisjes kregen er een stuk
skateplein bij. Meer plaats dus op het pleintje aan de
Bemdhal, met ook een fraai nieuw toestel.
In het Congobos werd het oudste toestel weggehaald.
Het nieuwe klim- en klautertoestel is een stevige
speelconstructie waar meerdere kinderen tegelijk de
slingeraap op kunnen uithangen.
Ook aan de kleintjes werd gedacht. Zo kreeg de
speeltuin aan het zwembad er een heuse speelzone
voor peuters bij: een kleurrijk geheel van twee
toestellen op een rubberen ondergrond en alles
volledig afgeboord met zitelementen. Zelfs
kruipertjes kunnen hier veilig hun gangen gaan.
Een kleine speelcombinatie en een schommel bieden
dan weer nieuwe speelmogelijkheden voor kinderen
en kleinkinderen van de bewoners van Weihof en
omliggende straten.
De knappe speeltuin achter de Academie kennen
jullie al? Ook die werd recent uitgebreid met enkele
nieuwe toestellen.
Dat wordt een zomer lang spelen!
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CultuurContentement
Van juni tot oktober 2017 vulden cultuurliefhebbers
uit alle hoeken van Vlaanderen een enquête in over
hun beleving, appreciatie en verwachtingen op vlak
van cultuur binnen de eigen gemeente. In Arendonk
reageerden 119 cultuurliefhebbers op deze enquête.
Een bijzondere prestatie, want zo waren er maar tien
andere gemeenten in heel Vlaanderen!
Tijd voor enkele resultaten. Van de 119 inzendingen …
•… is 65% actief als vrijwilliger. Dat is maar liefst 11%
boven het Vlaamse gemiddelde.
•… vindt 68% dat er voldoende toegang is tot subsidies, uitleenmateriaal, ruimtes, promotiekansen …
voor het organiseren van culturele activiteiten.
•… vindt 75% dat verenigingen en kunstenaars
voldoende culturele infrastructuur ter beschikking
hebben.
•… noteren we volgende bevindingen over onze bib:
100% vindt onze bibliotheek vlot bereikbaar, 85%
vindt het aanbod voldoende ruim, 87% is gecharmeerd door de activiteiten die er plaatsvinden.

•… vindt 68% dat Arendonk voldoende investeert in
lokaal erfgoed en patrimonium.
•… vindt 31% dat het culturele leven de laatste vijf
jaar stabiel gebleven is, 54% ervaart dat het erop
vooruit is gegaan. Dat kan enkel mede dankzij de
inzet van de talrijke Arendonkse verenigingen en
vrijwilligers. Bedankt!
Zin in meer gegevens? Het unieke rapport
voor Arendonk vind je op www.cultuurcontentement.be/unieke-rapporten.

WAK – expo Creatief Arendonk 5 en 6 mei
Tijdens de Week van de Amateurkunsten stonden op
zaterdag 5 en zondag 6 mei amateurkunstenaars in de
schijnwerpers. Creatief Arendonk en de cultuurdienst
gaven Arendonkse amateurkunstenaars opnieuw de
kans hun creaties te tonen tijdens een tentoonstelling.
24 amateurkunstenaars maakten een installatie in de
oude beeldhouwklassen. Schilderwerken, tekeningen, keramiek, fotografie en beeldende kunst allerhande kreeg een plaats. Enkele nieuwe namen op
de affiche waren schrijfclub Arendonk en vocaal ensemble Cantamare. Dit ensemble gaf als toemaatje
een gesmaakt zangoptreden voor het aanwezige
publiek op zaterdagnamiddag.
Veel zon, een mooie tentoonstelling en een enthousiaste organisatie … Alle ingrediënten waren aanwezig voor een geslaagde editie. Op naar de editie
van 2019!
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Arendonk stapte mee in de 10 000-stappenclash!
Het Vlaams instituut Gezond Leven en de Vlaamse
Logo’s organiseerden voor de derde keer de
’10 000-stappenclash.’ Van 1 tot en met 31 mei 2018
stapten de meer dan honderd deelnemende steden
en gemeenten virtueel de wereld rond. Ook Arendonk nam dit jaar deel.

Dagelijks stappen tellen

Via de website www.10000stappen.be of de app kon
je je aansluiten bij de groep ‘Arendonk’ om dagelijks
je stappen te registreren. Zo maakten we kans op de
titel van ‘actiefste gemeente’. De stad of gemeente
die na één maand de meeste stappen gezet had in
zijn categorie (op basis van het aantal inwoners van
de stad/gemeente) is de winnaar. Onze gemeente
behaalde uiteindelijk een mooie 19e plaats op 98
deelnemende gemeenten in onze categorie. Er
werden in totaal op Arendonkse bodem 15 039 889
stappen gezet , wat overeen komt met 10 529 km.
Er sloten zich zo’n honderd deelnemers aan bij de
groep ‘Arendonk’.

10 000 stappen per dag

Onderzoek wijst uit dat 10 000 stappen per dag
zetten hetzelfde positieve effect heeft op je gezondheid als elke dag een half uur extra bewegen.
Het zetten van stappen kan overal: op het werk,
tijdens verplaatsingen, in de vrije tijd of thuis.
10 000 stappen is er dus voor iedereen, ook voor
wie minder van sport houdt of voor wie te weinig tijd
heeft. Voor 65-plussers is 8 000 stappen per dag
aanbevolen.
Vind je wandelen leuk, dan kan je je aansluiten bij
één van de vele wandelgroepen van Arendonk of
kan je op maandag om 19.30 uur of op woensdag
om 9.30 uur aansluiten bij ‘Arendonk Stapt’.

Geocache ‘Ga op zoek naar de schat van Biscops’
Zomer en najaar 1915. De Duitse bezetter plaatste
een elektrische draadversperring om de grenzen
tussen België en Nederland af te sluiten. Zowel
rekruten voor het Belgische leger, vluchtelingen,
illegale post, voedsel en spionageboodschappen
werden clandestien over de grens gesmokkeld door
diverse passeurs.
Deze dodendraad vormt de basis van een nieuwe
geocache. De waypoints (= te zoeken punten met
een gps of gsm) zijn vernoemd naar spionnen uit het
spionagenetwerk Biscops dat in Arendonk ontstond
en werkzaam was in het hele land.
Door de combinatie van oude gebeurtenissen met
nieuwe technieken, zoals gps, wordt Wereldoorlog I
een beetje naar onze tijd overgebracht.
Vind je de schat van Biscops? Wat zit er in de schatkist? Doe mee en ontdek het zelf met deze gratis
geocache.
Organisatie van Heemkring Als Ice Can, werkgroep
Wereldoorlog Dulce et Decorum.

Meer info
info@heemkringarendonk.be
www.heemkringarendonk.be
Foto: Man op schakelhuisje aan de dodendraad.
Bron: Archief Heemkring, Coveliers
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Fietsen langs Kunst in ’t Veld
Na een succesvolle eerste editie vorig jaar werd op
vrijdag 8 juni het startschot gegeven van de tweede
editie van ‘Kunst in ’t Veld’. Deze tijdelijke fietsroute
is nog geopend tot eind september 2018. Het is
een unieke samenwerking tussen de Academie voor
Schone Kunsten, het gemeentebestuur, de landbouwraad en de betrokken landbouwers van Arendonk. De fietsroute passeert langs de mooiste
velden en de vele boerderijen die Arendonk te
bieden heeft.

Kunstwerken

Langs de fietsroute worden allerlei kunstwerken geplaatst die gemaakt zijn door de leerlingen van de
Academie voor Schone Kunsten. In totaal worden
er ongeveer 75 kunstwerken opgesteld. Alle kunstwerken zijn landbouwgerelateerd. Ze worden vooral
geplaatst bij boerderijen en langs de velden en akkers.

Noord, oost, zuid en west

De fietsroute bestaat uit vier lussen. Alle lussen
starten op parking Deroissart, naast het gemeentehuis. De noordelijke route is 22 km lang, de oostelijke 12 km, de zuidelijke 15 km en de westelijke 11 km.
De hele route is dus ongeveer 60 km lang. Hierdoor
is het geschikt voor jong en oud en fietsbaar in één
keer of in meerdere delen.

Izi.travel app

Je kan de fietsroute online raadplegen via de Izi.
travel app. Deze app dient als gps om de juiste route
te vinden en geeft toelichting bij elk kunstwerk door
middel van tekst en foto’s. Daarnaast kan je in de
app foto’s zien of krijg je een korte uitleg over de
kunstenaar of de boerderij zelf. De app biedt ook
een audiogids aan die aangeeft wanneer je een
kunstwerk nadert, geeft een korte uitleg over het
kunstwerk en verduidelijkt de weg waar nodig. Vergeet dus zeker je oortjes niet!
Heb je geen smartphone of ga je liever zonder op
pad? De route is bewegwijzerd en er zijn gratis
kaarten ter beschikking.
Meer info
www.arendonk.be/kunstintveld
https://izi.travel/nl

Doar was da …
In de vorige editie zochten we kapel De Hoge Heide aan
De Lusthoven. Jef Rombouts werd geloot uit de correcte
antwoorden en nam een AHA-bon ter waarde van 25 euro in
ontvangst.
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Buitenspeeldag
De jaarlijkse Buitenspeeldag was weer een succes. Voor de
jongste editie op woensdag 18 april werd sportpark Heikant
omgetoverd tot één groot speelterrein. Het aanlokkelijke en
uitgebreide aanbod, in combinatie met een stralende zon en
zomerse temperaturen, zorgde voor een massale opkomst en
dolle pret voor de kinderen. Ouders en grootouders genoten
mee vanop hun picknickdeken.
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Arendonk stopt opnieuw samen met roken!
Ben je een verstokte roker of eerder een gelegenheidsroker? Heb je al vaak geprobeerd om te stoppen, maar heb je nog nooit de sigaret definitief
uit je leven kunnen bannen? Dan hebben we goed
nieuws voor jou! Vanaf 6 september 2018 stopt
Arendonk weer sámen met roken. In 2016 schreven
111 mensen zich in voor de groepscursus, maar het
gemeentebestuur wil nog meer Arendonkenaren
van deze verslaving afhelpen. Iedereen die de
sigaret voorgoed vaarwel wil zeggen, kan zich inschrijven
op
www.arendonkstoptmetroken.be.
Jasper Vangool en Thomas Van Bourgognie, deelnemers van ‘Arendonk stopt met roken 2016’, en rookstopcoach Els Bosch, die de campagne begeleidt,
schoven mee aan tafel om hun ervaringen te delen.
Wat heeft jullie ertoe gebracht om mee te doen aan
de groepscursus?
Jasper Ik hoorde van vrienden dat er een infoavond
kwam over stoppen met roken. Omdat het gewoon
in een zaal boven de bib was, zijn we gaan luisteren,
zonder veel verwachtingen. Na de uitleg hebben we
ons ingeschreven.
Thomas Ik had met mijn vriendin en ouders al een aantal keren gesproken over stoppen, maar die plannen
werden nooit concreet. Toen ik vernam dat dit initiatief ook in Arendonk opgestart zou worden, besloot
ik meteen om minstens de infoavond bij te wonen.
Els Je hebt niets te verliezen met je in te schrijven.
Je motivatie moet niet meteen 100% zijn, je kan ook
gewoon eens komen luisteren.
Jasper Iemand kan wel zeggen dat je moet stoppen
met roken, maar uiteindelijk is de klik er pas gekomen
toen we in de groepscursus zaten.
Thomas Daarom is zo’n initiatief, dat toch laagdrempelig is, ideaal.
Hoe hebben jullie de groepscursus ervaren?
Thomas Toen ik naar de eerste groepssessie ging, dacht
ik dat we onmiddellijk moesten stoppen. Dat vond ik
toch wel een beetje beangstigend. Maar tijdens die eerste sessie wordt bepaald wat je rookgedrag is, hoeveel je rookt … Vanaf de tweede sessie is het wel
menens en ben ik ook echt gestopt. Sindsdien ben ik
volledig rookvrij en dat heb ik me nog niet beklaagd!
Jasper Tijdens de cursus legt de tabakoloog uit hoe
een verslaving werkt. Door er in groep over te praten,
ben ik er ook echt op een andere manier over gaan
denken. Daarna rookte ik heel wat minder. Zo ben ik
een tijdje gestopt. Nadien ben ik toch weer af en toe
een sigaretje gaan roken, maar wel telkens met de
gesprekken van de groepssessies in mijn hoofd. Voor
de groepscursus rookte ik een pakje per dag, daarna
deed ik twee weken met één pakje. Toen ik vorig jaar
niet goed herstelde van een operatie en daarna ook
nog een longontsteking kreeg, dacht ik terug aan wat
de tabakoloog verteld had en besloot ik er terug in
te vliegen.
Els Zo gaat het vaak, je krijgt tijdens de cursus een
hoop bagage mee en beslist: een pakje per dag, dat
ga ik niet meer doen. Als je plots twee weken doet
met één pakje sigaretten ga je dat vooral financieel
snel merken. Die paar sigaretten die je nog rookte,
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Jasper Vangool en Thomas Van Bourgognie
hadden wel een doel: tijd voor jezelf of gezelligheid.
De motivatie om ook die sigaretten te laten, moet
van binnenuit komen.
Hoe gaat het nu?
Jasper Ik heb sindsdien geen enkele sigaret meer
gerookt. Ik denk nu ook anders over roken en ik merk
dat ik er heel wat tijd mee uitspaar. Als iemand naast
mij staat te roken, doet me dat ook niets meer.
Thomas Er zijn uiteraard moeilijke momenten geweest, tijdens de zomer op een terrasje of op een
festival, maar ik ben blij dat ik heb doorgezet. Van
die afhankelijkheid verlost zijn, is enorm bevrijdend.
Vroeger moest ik altijd zorgen dat ik voldoende
sigaretten bij had om de dag of avond door te komen.
Ik ben blij dat ik daar vanaf ben.
Jasper Ik merk dat ik veel meer energie heb. Ik ben
ook meer aan het sporten nu en ik voel me echt veel
beter.
Els Dat is ook logisch. Je lichaam krijgt meer zuurstof,
dus je conditie zal er ook op vooruitgaan.
Wat was de meerwaarde van de groepscursus?
Els Wij zijn als rookstopcoach zo opgeleid dat we
weten welke informatie je op welk moment moet
krijgen, zodat het ook effectief gaat doordringen.
Tijdens de cursus pikt ook iedereen datgene op wat
hij of zij op dat moment nodig heeft.
Thomas Ook de sociale controle hielp wel. Niemand
wilde tijdens de sessies moeten toegeven dat hij of zij
toch nog gerookt had. Dat zorgde nog voor wat extra
motivatie. Het schept ook een band om te horen dat
de problemen of moeilijkheden waar jij mee te maken
hebt ook voor andere stoppers heel herkenbaar zijn.
En er is altijd wel iemand die een goed alternatief
heeft of een oplossing bedacht heeft waar je iets van
kan opsteken.

Wil je samen met ons stoppen met roken? Schrijf je
dan nu al in voor het infomoment op 6 september
via www.arendonkstoptmetroken.be

Bloemenbermen
Eind april werden er op verschillende plaatsen in
onze gemeente een aantal bermen en parkjes ingezaaid met bloemenzaad, waaronder in sportpark
Heikant. De bloemen staan nu volop in bloei.
De perkjes bestaan uit een zeer diverse samenstelling van bloemen zoals joriander, tuinradijs, dille,
korenbloem, klaprozen, groot kasiuskruid, facelia,
bernagi en witte mosterd.
De bloemen zijn niet alleen mooi voor het oog, ze
bevorderen ook de biodiversiteit. Zo produceren de
bloemen bijvoorbeeld nectar voor bijen, bieden ze
voedsel voor vogels en trekken ze verschillende belangrijke insecten aan.

Een propere gemeente is een mooie gemeente
Het gemeentebestuur gaat samen met de Mooimakers de strijd aan tegen zwerfvuil. Hierbij willen we
zo veel mogelijk inwoners van de gemeente betrekken en zo samen zorgen voor een propere gemeente. Het schepencollege gaf samen met enkele
medewerkers het startschot op vrijdag 4 mei 2018,
zij haalden liefst zeven vuilniszakken met zwerfvuil
op.

houden. Zo gaan Cathy en Dirk regelmatig wandelen
langs de mooie wandelpaden van Arendonk. Tijdens
hun wandeltocht ruimen ze hier het zwerfvuil op.

De scholen in onze gemeente hebben zich alvast
aangesloten en gaan mee de strijd aan tegen zwerfvuil. Wil je graag zelf, of met je vereniging, buren,
collega’s of vrienden, mee strijden tegen zwerfvuil, dan willen wij jullie hierbij graag ondersteunen.
Bij de milieudienst kan je materiaal ontlenen voor
een zwerfvuilactie. Dit materiaal omvat fluohesjes,
handschoenen, grijpstokken en vuilniszakken. Na
jullie actie wordt het ingezamelde zwerfvuil door ons
terug opgehaald.

Ook Ludo draagt zijn steentje bij. Hij ruimde het
zwerfvuil op De Lusthoven en de Kloosterbaan op.
Hij verzamelde meer dan twintig zakken met zwerfvuil. Daarnaast heeft hij de glazen flessen en het
metaal apart gehouden.

Enkele inwoners zijn al op de kar gesprongen en
deden hun best om onze gemeente mee proper te

Meer info
Milieudienst – 014 40 90 82

De negenjarige Danté hoorde op school over het
project. Hij hecht veel waarde aan propere wegen
en zet zich in om de Broekstraat en de Kerkstraat
proper te maken.

We willen Cathy, Dirk, Danté en Ludo alvast van
harte bedanken om mee te werken aan een mooi en
proper Arendonk. Draag jij ook je steentje bij?
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Nieuwe kleedruimtes in het zwembad
Je hebt het waarschijnlijk al wel gezien of ergens gelezen: het zwembad is momenteel gesloten voor grondige renovatiewerken.

wordt de onthaalbalie verlaagd en toegankelijk gemaakt
voor rolstoelgebruikers. Een automatische schuifdeur
zal het gemakkelijker maken om binnen te komen.

De kleedkamers, die al veertig jaar oud zijn, worden
volledig vernieuwd. De oude hokjes en banken
worden helemaal verwijderd en de hele ruimte
wordt heringedeeld. Er zullen 7 groepskleedkamers,
5 gezinscabines, 1 kleedkamer voor mensen met een
handicap en nog eens 28 individuele cabines geplaatst
worden.

Aan het zwembad zelf verandert niet veel. De kades in
de zwemhal worden vervangen door een nieuwe vloer
en er zal nieuwe verlichting gehangen worden.

Naast de kleedruimte wordt ook het sanitair aan de
inkom vervangen. Niet alleen het publiek zal gebruik
kunnen maken van nieuwe toiletten, ook de personeelsruimte wordt grondig aangepakt en uitgebreid.
Om de toegankelijkheid van het zwembad te verhogen,

Op vlak van energie zullen de nieuwe stookketels en de
nieuwe luchtgroep in de kleedkamers niet alleen zorgen voor een fikse besparing, maar ook voor meer comfort voor de zwemmer.
De werken verlopen in twee fases. Fase 1 loopt tot 10
september 2018. Daarna kunnen de scholen, de zwemclub en externe organisaties opnieuw komen zwemmen. Het publiek zwemmen start na fase 2, half november, in het vernieuwde zwembad.

App ‘112 BE’ in de kijker
Als je in nood bent, kan je de app ‘112 BE’ gebruiken
om hulp in te roepen van brandweer, ambulance of
politie in België. Het gebruik van de app kan belangrijke tijdswinst opleveren bij de behandeling van
noodoproepen. Dankzij de lokalisatiefunctie in de
app kunnen hulpdiensten je makkelijker terugvinden
in een noodsituatie.
Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app aangeven dat
zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen chatten met
de noodcentrale. Ook in andere gevallen kan de
noodcentrale uitzonderlijk de chatfunctie activeren.
Bij het installeren van de app kan je ook heel wat informatie ingeven, bijvoorbeeld relevante medische
informatie over hartproblemen, allergieën, epilepsie, diabetes … De operator krijgt deze informatie
automatisch te zien als er verbinding wordt gemaakt
en kan ze meteen doorgeven aan de hulpdiensten
die ter plaatse komen.
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Je vindt de app terug in de Play Store (Android) en
in de App Store (Apple) via de zoekterm ‘app 112 BE’.
Na de installatie kan je het icoontje van de app op
het beginscherm van je smartphone plaatsen zodat
je het makkelijk terugvindt in een noodsituatie.
Opgelet! De app 112 BE werkt enkel in België.
Meer info
www.112.be

Conflictvrije afstelling verkeerslichten

Het gemeentebestuur krijgt regelmatig opmerkingen over de langere wachttijden aan de verkeerslichten van kapel Wampenberg en aan de inrit naar
industriepark Hoge Mauw.
Het klopt inderdaad dat deze wachttijden langer zijn
geworden. Maar dit heeft verschillende redenen. Zo
werd een bijkomend verkeerslicht geplaatst in de
Kapelstraat en werden er extra drukknoppen geplaatst voor fietsers en voetgangers. Daardoor moeten de beschikbare groene tijden over meer richtingen worden verdeeld, wat automatisch tot
langere wachttijden leidt voor diegenen die voor een
rood licht staan.
Een andere belangrijke oorzaak van de langere
wachttijden is de modernere afstelling van de verkeerslichten. Deze houdt meer rekening met de
situatie op de weg en biedt meer bescherming aan
de kwetsbare weggebruikers. Tegenwoordig noemt
men dat met een algemene term ‘conflictvrije verkeersregeling’.
Het principe van conflictvrije kruispunten is dat ze
zo ingericht worden dat verschillende weggebruikers elkaar niet hinderen. Auto’s die willen afslaan,
moeten dan ook wachten tot fietsers en voetgangers zijn overgestoken.

De verkeerslichten in Arendonk zijn waar mogelijk
nu ook afgestemd op deze conflictvrije regeling.
Waar mogelijk, want om volledig conflictvrij te zijn
én het verkeer nog vlot te laten verlopen, moet er
voldoende ruimte zijn voor aparte afslagstroken.
Die ruimte is door de lintbebouwing in Arendonk
niet zomaar beschikbaar, waardoor onze kruispunten
voorlopig nog niet 100% conflictvrij kunnen worden
ingericht zoals bijvoorbeeld in Nederland, waar
klassieke verkeerslichten intussen zelfs verboden
zijn.
Het gemeentebestuur is zich ervan bewust dat automobilisten alternatieve sluipwegen gaan zoeken als
de wachttijden aan een bepaald kruispunt of in een
bepaalde richting daarvan te lang worden. Dat leidt
dan op andere plaatsen weer tot gevaarlijke situaties.
Heb je een opmerking over de afstelling van de verkeerslichten – of zie je een ander probleem aan de
infrastructuur van een weg, fietspad, voetpad, brug
… – dan kan je dat altijd melden op de vernieuwde
website www.meldpuntwegen.be. Zodra je melding
geregistreerd is, krijg je een bericht. De juiste wegbeheerder zal je melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.
Verkeersveiligheid, daar werken we met z’n allen aan!

13

VAN HARTE PROFICIAT

Dhr. en mevr. Dockx - Meeuws
65 jaar getrouwd - Gehuwd op 8 april 1953
Dockx Marcel °22.06.1928, Arendonk
Meeuws Christina °29.01.1929, Arendonk

Dhr. en mevr. Claessen - Slegers
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 11 april 1958
Claessen Julianus °28.12.1937, Retie
Slegers Anna °26.02.1938, Arendonk

Dhr. en mevr. Van Steenbergen - Maes
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 30 april 1958
Van Steenbergen Jean Marie °05.11.1936, Arendonk
Maes Josepha °20.05.1935, Arendonk

Dhr. en mevr. Mertens - Bertels
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 26 april 1968
Mertens Willy °15.11.1948, Kasterlee
Bertels Christianne °21.05.1947, Beerse

Vijfgeslacht
Met de geboorte van River vierde de familie De Proost
op 13 maart 2018 een vijfgeslacht.
Hendrik De Proost °22.06.1925
Jozef De Proost °13.07.1951
Kris De Proost °11.07.1972
Nick De Proost °03.10.1989
River De Proost °13.03.2018

Woar is da?
Maak kans op een echt Arendonks
geschenk! Herken jij waar deze foto
is genomen? Bezorg je antwoord dan
uiterlijk 15 augustus 2018 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

05.01
07.01
08.01
08.01
16.01
19.01
19.01
27.01
31.01
06.02
10.02
20.02
23.02
23.02
01.03
06.03
06.03
07.03
09.03
13.03
13.03
22.03
22.03
27.03
01.04
04.04
14.04
22.04

15.02
16.02
20.02
20.02
21.02
07.03
09.03
09.03
09.03
12.03
12.03
13.03
20.03
20.03
25.03
28.03
29.03
29.03
01.04
04.04
05.04
09.04
11.04
25.04
30.04

Isaias, zoon van Marcio da Silva Vieira en Vânia Dias Cardoso
Babs, dochter van Dennis Van Gorp en Angela Buico
Ferre, zoon van Koen Verhoeven en Kim Bleys
Leon, zoon van Hans Seels en Evy Schoenmaekers
Finley, zoon van Kay van Deutekom en Maria Westerbroek
Lynn Ada, dochter van Yiğit Tűntas en Diana Braet
Mia, dochter van Hakan Leppens en Leen Fleerackers
Fie, dochter van Jan Van Camfort en Marjolein Van Gool
Lander, zoon van Wim Carpentier en Laura Erpels
Amiliya, dochter van Kim Molemans en Marissa Van bel
Milo, zoon van Nick Martens en Liesje Weyers
George Otis, zoon van Kaena Bervoets en Doortje van Herwaarde
Lara Rojin, dochter van Eren Űlgen en Charmaine Stoffer
Niro, zoon van Stefan van Herk en Inge Baelus
Pam, dochter van Wouter Vansteene en Mieke Witvrouwen
Elias, zoon van Glenn Broos en Els Maes
Mats, zoon van Steven Claes en Pia Coertjens
Jule, dochter van Koen Maes en Hanne Oomen
Emelie, dochter van Esmeralda Van de Voorde
Nelles, zoon van Tom Slegers en Ine Adriaensen
River, zoon van Nick De Proost en Katrien Vromans
Rocco, zoon van Carlo Latorre en Lies Mertens
Minthe, dochter van Arn Segers en Natascha Van Ael
Alyssa, dochter van Bjorn Potti en Nathalie Van Herck
Tess, dochter van Joris Van Meensel en Griet Bols
Vaèll, dochter van Patrik Panjoel en Dominique Slenters
Jermaine, zoon van Lesley Kerseboom en Aïsha Stoffels
Wout, zoon van Danny Timmermans en An Lavrysen

Treesje Hendrickx (1964)
Coletha Vangool (1923)
Maria Leenaers (1937)
Quirinus Dierckx (1930)
Zeva Maeriën (1930)
Jos Van Gorp (1930)
Maria Meynendonckx (1927)
Maria Slegers (1931)
Karel Geudens (1950)
Louisa Mariën (1927)
Chris Coppens (1935)
José Smeyers (1935)
Anna Mijnendonckx (1926)
Ho Kwan Wu (1954)
Liske Marien (1918)
Math Tops (1953)
Eddy Van Loock (1947)
Carlo Mols (1933)
Blondine Noels (1930)
André Van Beers (1941)
Marc Robaer (1955)
Zeva Jespers (1931)
Andre Van Dael (1932)
Omer De Pauw (1944)
Rik Wijnen (1933)

Huwelijken
10.03
07.04
23.04
27.04
28.04

Rudy Panis (1958) en Marleen Stoop (1968)
Marvin Van Rooy (1993) en Marij Mariën (1985)
Johnny De Pauw (1966) en Tanja Gijsbrechts (1970)
Tom Van Mechelen (1986) en Tina Van Dessel (1990)
Jelle Blockx (1984) en Karen Segers (1985)
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Breng jij Arendonk
mee in beeld?
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Deel je instagramfoto’s met #2370arendonk en
misschien staat jouw foto hier volgende keer!
(opgelet: daarvoor moet je profiel openbaar staan)

charlottdierckx
Op de Wippelberg in
Arendonk is de meting
begonnen! #curieuzeneuzen
#2370arendonk #luchtkwaliteit
#universiteitantwerpen #vmm

kiara_viskens
#topteam#Ktv
#2370arendonk❤❤❤❤❤❤❤

stevengielis_
Aanrader! De route ‘Kunst
in ‘t veld’ brengt je langs
tientallen kunstwerken. De
werken werden gemaakt door
leerlingen van de plaatselijke
Academie#2370arendonk

felizconceptstore
#felizconceptstore conceptstore#whenthesungoesdown#t
oremansmolen #2370arendonk
#daarbijdiemolen #mijnmolenis
mooierdandejouwe#postkaart

stevenwouters
#believeitornot but this#picture
has#nofilter#sunrise#2370
arendonk #beautifull #nature
#early #morning #onmywaytowork
#flabbergasted #honor8

heemkringarendonk
Dat we begonnen zijn met
de definitieve herinrichting
#2370arendonk #heemmuseum

flamencolamariposa
De mooiste artiestenkleedkamers
vind je in de Garve #2370arendonk
#flamencoshow #paasfeest

janpros1
Home -Edward
Sharpe &The magnetic
zero’s#berendonkarendonk
#2370arendonk

arendonkzingtenswingt
Da koor, da gaat ervoor!#AZS18
#2370arendonk #dansendansen
#festival #arendonk #2370
#zangtalenten #band #live

