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In memoriam:
Carry Segers
Op maandag 17 september 2018 verliet Carry Segers de bibliotheek om
naar huis te fietsen. Bij het posten
van enkele brieven aan de postbus op
het kruispunt Wezenstraat-Vrijheid
raakte ze betrokken bij een verkeersongeval. Ze overleed niet veel later in
het ziekenhuis. Een zwarte dag in de
geschiedenis van onze bibliotheek.
Carry trad in 2009 in dienst op 37-jarige leeftijd. Enkele weken
voor haar overlijden legde zij nog een briljant examen af om
de huidige bibliothecaris te kunnen opvolgen wanneer die eind
2018 met pensioen zou gaan. Niets kon deze droom van haar in
de weg staan, maar het lot besliste anders.
De uitvaartdienst vond plaats in de aula van crematorium Pontes op zaterdag 22 september. Later op de dag
was er een afscheidsmoment voor familie, vrienden en
bibliotheekcollega’s in de bib. Er kon geen betere plaats
gevonden worden om afscheid te nemen van Carry.
Zij was immers heel erg verknocht aan de bibliotheek.
‘Sterke, lieve, wijze echtgenote en mama, liefhebster van boeken en kunst’, staat op de rouwbrief en dat was Carry helemaal.
Ze volgde lessen aan de Arendonkse Academie en hield na lang
aandringen een kleine maar zeer gesmaakte tentoonstelling van
haar tekeningen in de oude bib. Daarnaast was zij moeder van
twee zonen, echtgenote en toegewijde huisvrouw. Men vroeg
zich af waar zij de tijd vandaan haalde om al deze en nog andere
onvermoede talenten te ontplooien, maar Carry was een harde
werkster. Ondanks haar vele talenten bleef zij echter steeds een
bescheiden persoon die zich nooit op de voorgrond drong.
Na haar overlijden werd in de bibliotheek een hoekje ingericht
waar de lezers iets konden neerschrijven in een rouwregister. Op
elke bladzijde van dit aangrijpend register komen de woorden
vriendelijk en hulpvaardig voor. Heel veel lezers bedankten
haar een laatste keer voor haar leestips en haar vriendelijke bereidheid om te antwoorden op al hun vragen.
Haar gezin, familie, vriendenkring en
collega’s blijven verweesd achter.
Onze bib zal terug rechtop krabbelen
na deze slag, maar ze zal nooit meer
dezelfde zijn.
Vaarwel Carry.
We missen jou heel erg.
Bedankt voor wie en hoe je was.
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Nieuwe gezichten bij
de poetsdienst in het
zwembad
Door verschuivingen in ons schoonmaakteam moest de ploeg
van het zwembad terug versterkt worden. Intussen zijn er
drie nieuwe medewerkers gestart. Zij zullen er mee voor zorgen dat het vernieuwde zwembad steeds proper is voor de
bezoekers. We wensen hen veel succes in hun nieuwe job en
veel plezier met elkaar en de andere collega’s.

V.l.n.r.: Eefje Jansen, Erwin Vosters, Els Maandonks

Nieuw gezicht bij de
werkliedendienst
Sinds 1 oktober is de werkliedendienst versterkt met een polyvalente stielman.
Pieter Heymans zal mee instaan voor onderhoudswerken in de gemeentelijke
gebouwen en de scholen. Een leuk weetje: hij heeft de fakkel overgenomen van
zijn vader André, die sinds 1 april met pensioen is. We wensen Pieter heel veel
succes!

Infrastructuur voortaan online te reserveren
Heel wat verenigingen en organisaties maken gebruik van gemeentelijke infrastructuur zoals de zalen van het
gemeenschapscentrum (De Garve, polyvalente zaaltjes De Vloed en De Wamp in de bibliotheek …) of de sportinfrastructuur van Sportpark Heikant of de turnzalen (Voorheide, Schoolstraat en Kerkstraat).
Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk om de infrastructuur online te reserveren.
Via de website https://reservaties.arendonk.be kan je zien of de gewenste infrastructuur vrij is en onmiddellijk de
reservatie aanvragen. Als je nog geen account hebt, moet je dit wel eerst even aanmaken.
De dienst vrije tijd bevestigt
daarna of je reservatie in orde is.
Na het gebruik van de zaal ontvang je per mail een factuur die
je via een betaallink meteen online kan betalen.
Meer info
Dienst vrije tijd
014 40 90 91
vrijetijd@arendonk.be
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Heemhuis 2.0

In oktober opende het vernieuwde heemmuseum
haar deuren, na een volledige make-over. Er werden
drie routes in het museum uitgetekend rond de
thema’s Arendonkse geschiedenis en gebruiken,
Arendonkse personen in de kijker en de Arendonkse
sigarennijverheid.
Heemkundige kring Als Ice Can ging de uitdaging
aan om het heemhuis om te vormen naar een moderne plaats waar Arendonks erfgoed een juiste
plaats krijgt. Met herkenbare inhoud voor de huidige
generatie en integratie van moderne technieken
kreeg het heemmuseum vorm in een open omgeving, met oog voor modern comfort en toegankelijkheid.
Onder impuls van voorzitter Bart Vosters werkte de
heemkring een duidelijke visie uit in een gedragen
en realistisch masterplan, met focus op:
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• inhoud op maat van de huidige generatie, door
het aanbieden van Arendonkse onderwerpen,
herkenbaar voor huidige generaties.
• een ‘open’ museum, met een duidelijke en eenvormige vormgeving in een modern jasje met gebruik van multimedia zoals smartphone en tablet.
• de mogelijkheid om ﬂexibel in te spelen op tijdelijke thematentoonstellingen, door een upgrade
van de ontmoetingsruimte. Deze ruimte wordt
ook opengesteld naar andere organisaties die zelf
een thematentoonstelling willen organiseren.
• specifieke doelgroepen, door een samenwerking
op te zetten met Arendonkse scholen. Daarnaast
wordt gestreefd naar een intensere samenwerking met Toerisme Arendonk.
• een blik naar de toekomst, waarbij het nieuwe
museum als basis gebruikt wordt om andere aspecten van de heemkring verder uit te bouwen:
meer bezoekers, meer actieve (bestuurs)leden,
een frisse blik op heemkunde vandaag.
• een doordachte financiering, mee gedragen
door gemeente Arendonk, subsidies van Erfgoed
Noorderkempen en een zeer succesvolle eigen
opgezette crowdfundingcampagne.

Bart Vosters is Ambassadeur Heemkunde Vandaag
De eretitel Ambassadeur Heemkunde Vandaag
wordt elk jaar door Heemkunde Vlaanderen uitgereikt aan een vrijwilliger, vrijwilligersvereniging of
actie met, voor of door vrijwilligers die recent heemkunde op een positieve manier bij een breed (nieuw)
publiek heeft gebracht. Op 24 november 2018
mocht Bart Vosters de prijs in ontvangst nemen
tijdens de jaarlijkse studiedag Heemkunde Actueel.
Als voorzitter stoomde Bart zowel de heemkundige
kring als het heemmuseum klaar voor de noden en
mogelijkheden anno 2018. Met zijn innovatieve aanpak is hij hiermee een voorbeeld voor heemkringen
in de ruime regio. Van harte proficiat aan Bart en de
voltallige heemkring Als Ice Can!
Bezoek het nieuwe heemmuseum
Het nieuwe heemmuseum is elke laatste zondag van
de maand geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur (uitgezonderd in december). De genealogiebibliotheek
is elke eerste donderdag van de maand open van
20.00 uur tot 22.00 uur of op afspraak.
Toegang: leden gratis / niet-leden 3 euro / kinderen
jonger dan 12 gratis
Locatie: Molenwiel 37, Arendonk

Installeer zeker de erfgoedapp op je smartphone!
Om je bezoek aan het nieuwe museum nog leuker
te maken, is een app ontwikkeld waarmee je extra
Arendonks erfgoed kan ontdekken. Je vindt hem in
de App Store en de Google Play Store.

Doar was da …
In de vorige editie zochten we het Heemhuis. Marie-José
Van den Borne 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 2019 aan de dienst communicatie.
Dat kan in een envelop (dienst communicatie, Vrijheid
29, 2370 Arendonk) of via communicatie@arendonk.
be. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer zodat
we contact kunnen opnemen als jij de gelukkige winnaar
bent.
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Onthaal en kleedkamers zwembad in een
nieuw jasje

Het zwembad in het centrum van onze gemeente is
al veertig jaar oud. Het was dus hoog tijd voor een
grondige renovatie van het onthaal en de kleedkamers die niet meer voldeden aan de normen van de
hedendaagse zwembadinfrastructuur.
Na het aanvragen van subsidies en de zoektocht naar
een architectenbureau en een aannemer werden de
plannen concreet gemaakt. Begin juni 2018 werden
de kleedkamers een laatste keer gebruikt, daarna
gingen de werken van start.
De kleedkamers voor het publiek werden volledig
nieuw opgebouwd. Er zijn nu meer groepskleedkamers voor de schoolkinderen en er is een aparte
omkleedruimte voor mensen met een beperking.
Ook het onthaal kreeg een heuse make-over. De
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toiletten in de inkomhal zijn ruimer en er is een apart
toilet voorzien voor mensen met een beperking.
Voor het personeel werd een nieuwe ruimte
gecreëerd met kleedkamers, douches, toiletten en
een eigen keuken. In de technische ruimte werd een
nieuwe luchtgroep en een nieuw, zuiniger verwarmingssysteem geïnstalleerd.
En kijk! Eindelijk is het zover! De werken zijn afgerond en op maandag 19 november 2018 opende
het zwembad opnieuw de deuren voor het publiek.
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 november werd ook
een feestelijke opening gehouden.
Wij verwelkomen jullie graag in ons vernieuwde
zwembad.

Kerst in Arendonk
Met de eindejaarsperiode voor de deur verschijnen ook de kerstallen weer. In Arendonk werden in aanloop naar
de kerstperiode twee kerststallen gebouwd: aan de kerk in het centrum en binnen in de kerk van de Voorheide.

Kerststal centrum

Kerststal Voorheide

Locatie: achter de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk
Periode: van 15 december tot 10 januari
Openingstijden: dagelijks van 8.00 uur tot 22.00 uur
Ontstaan: huidige kerststal dateert van 1991. Vroeger
stond er al een kerststal, maar de datum van ontstaan is
onbekend.
Ontwerper: Nick Erpels
Beheerder: gemeente Arendonk
Materialen: de kerststal is volledig opgebouwd uit hout
en bedekt met dakpannen
Extra: aanwezigheid levende dieren: een ezel en enkele
schapen

Locatie: Sint-Jozefkerk Voorheide (De Brulen)
Periode: 20 december tot 30 december
Openingstijden: 13.00 uur tot 17.00 uur
Ontstaan: juiste bouwjaar niet gekend, zeker vóór 1978
(vermelding in uitgave “Vraai”)
Ontwerper: niet gekend, de kerststal werd zeker mee
opgebouwd door Jan Horsting en Ad Verhoeven met
de hulp van vrijwilligers. Intussen wordt de kerststal
nog elk jaar opgebouwd door een vijftiental enthousiaste vrijwilligers onder leiding van Guido Faes.
Beheerders: parochie Voorheide
Materialen: de kerststal is een typische oude Kempense weidestal opgebouwd met oude balken en planken (afkomstig van afgebroken oude stallen), strooien
dak … Het geheel wordt ingekleed met berken, dennen, struiken, grassen, mos, gedroogde eikenbladeren,
hooi, stro … In de stal staan traditionele kerstfiguren:
Maria, Jozef, de kribbe met Jezus, de os en de ezel.
Rond de stal is een heel tafereel uitgebouwd met opgezette geitjes en lammetjes, vogels, reeën, een vos,
kalfje … Enkele herders en de drie wijzen (met kameel)
vervolledigen het plaatje.
Extra: De kerststal wordt op Verloren Maandag afgebroken, waarbij de parochie worstenbroden, appelbollen,
koffie, thee en jenever voorziet.

Bakske vol met stro
Erfgoed Noorderkempen brengt de kerststallentraditie in onze regio in kaart. Zij verzamelden informatie over alle
kerststallen van de elf gemeenten uit hun werkingsgebied en stelden een kaart samen die de gegevens bundelt van een
dertigtal kerststallen. Op termijn zal die uitmonden in een kaart van alle Vlaamse kerststallen. Aan elke kerststal komt
een infobordje dat doorverwijst naar meer gedetailleerde informatie over de kerststal.
Een overzicht van alle kerststallen in onze regio vind je op www.kempensekerststallen.be.
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100 jaar einde Groote Oorlog
In aanloop naar 11 november werd 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog
gevierd en herdacht met een herdenkingsvierdaagse. Elke avond werd
de Last Post geblazen op de Lamgodsberg, afwisselend door Jachthoorngroep Halali, fanfare Wampegalm en harmonie de Arend. De seniorenraad, de Wildeman, de brandweer, het Rode Kruis, de bibliotheek, Okra
dans, de New Sound Big Band en Oxfam zorgden samen met de cultuurdienst voor een onvergetelijk feest in een prachtige spiegeltent. De traditionele herdenkingsplechtigheid op 11 november kreeg voor de gelegenheid een feestelijk staartje met de aanplanting van een vredesboom
en een receptie voor alle partners en toehoorders. Harmonie De Arend,
fanfare Wampegalm en mannenkoor De Gezellen zorgden via een
unieke samenwerking voor een memorabel vredesconcert in de kerk van
de Voorheide. Bedankt aan alle partners en bezoekers!
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Nieuw outdoor ﬁtnesstoestel in Sportpark
Heikant
Je lichaam en spieren trainen in
Sportpark Heikant kan voortaan
ook op een recent geplaatst outdoor fitnesstoestel.
Oefenen op zo’n toestel wordt
calisthenics genoemd. Dit is een
trainingsvorm waarbij je gebruikmaakt van je eigen lichaamsgewicht om sterker en fitter te worden. Je gebruikt dus geen halters
of gewichten, maar je trekt, duwt
en draagt je eigen lichaam.
Push-ups, pull-ups, planken …
zijn een aantal veelvoorkomende
oefeningen die je kan doen. In
combinatie met de fit-o-meter
in het sportpark is het de ideale
manier om je conditie en kracht te
verbeteren.

Voetgangers baas in nieuw woonerf
• Bestuurders mogen de voetgangers niet in
gevaar brengen en ze niet hinderen; indien nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten
bovendien dubbel voorzichtig zijn in de buurt van
kinderen.
• Voetgangers mogen het verkeer echter niet
nodeloos belemmeren.
Maximale snelheid
• Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.
In Torenstraat, Diepenbeemd en Gildestraat werden
door Aquafin rioleringswerken uitgevoerd. Het gemeentebestuur nam tegelijkertijd de volledige renovatie van het wegdek voor haar rekening.
Diepenbeemd, Gildestraat en een gedeelte van
Torenstraat (tussen Diepenbeemd en Koeistraat)
kregen echter niet alleen een nieuw uitzicht. Ze
werden ook ingericht als woonerf. Deze zone heeft
zo zijn eigen specifieke verkeerskenmerken.
Kenmerken woonerf
• Binnen een woonerf mogen voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.

10

Parkeren
• Parkeren is verboden, met uitzondering van de
plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen en waar de letter P aangebracht is. Parkeren
kan ook op plaatsen waar een verkeersbord het
toelaat.

CurieuzeNeuzen in Arendonk
dan de helft van de NO2-uitstoot in Vlaanderen.
Dat maakt van NO2 een belangrijke indicator voor
luchtverontreiniging door verkeer.

In mei 2018 vond het grootste burgeronderzoek
naar luchtkwaliteit ooit plaats. Vlaamse burgers kregen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor het project. Uit de 52 626 kandidaten
werden er 20 000 gekozen die een meetpakket
kregen toegestuurd. Het meetpakket omvatte
twee meetbuisjes die gedurende vier weken de
hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) aan het raam
van de gekozen locatie hebben gemeten.
Stikstofdioxide of NO2 is een gas dat ontstaat bij
allerlei verbrandingsprocessen, zoals in de motor
van een auto, in verwarmingsketels, in de industrie … Het verkeer is verantwoordelijk voor meer
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Vanaf een NO2-concentratie van 20 µg NO2/m³
kunnen er gezondheidsproblemen optreden,
zoals astma, kortademigheid en hart- en vaatproblemen. De Wereldgezondheidsorganisatie
spreekt van een ontoelaatbare luchtkwaliteit als
de NO2-waarde hoger is dan 40 µg NO2/m³.
De resultaten in Arendonk
In Arendonk werd tijdens het CurieuzeNeuzenproject op 62 plaatsen de luchtkwaliteit gemeten.
De locaties en resultaten
kan je terugvinden op
www.curieuzeneuzen.be.
Er was in onze gemeente
één meetpunt waar de
Hoogste waarden Vlaanderen
(nabij Antwerpse en Brusselse Ring)
grens van 40 µg NO2/m³
overschreden werd. Op
het kruispunt De Valken
– Koeistraat werd een
concentratie tussen 45
Smalle, verkeersdrukke straten
en 50 µg NO2/m³ gememidden in grote stad
ten. Dit heeft te maken
GEZONDHEIDSNORM
met het grote aantal
voertuigen dat hier dagelijks passeert.
Hoe kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren ?
Een zeer belangrijke
maatregel is om ons
meer te voet, met de
fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen en de auto wat
vaker aan de kant te laten staan. Ook een goede
verkeersdoorstroming is
belangrijk om hoge concentraties NO2 te vermijden. Door ruimtelijk
te verdichten, met oog
voor duurzaamheid en
leefbaarheid, zetten we
ook een stap in de goede
richting.
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Hier heeft een CurieuzeNeus
de luchtkwaliteit gemeten
Alle info op curieuzeneuzen.be
De advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie voor NO2 is een jaargemiddelde concentratie van 40 microgram per m3. De CurieuzeNeuzen
hebben de gemiddelde concentratie van NO2 in de maand mei gemeten, waarna deze is omgerekend naar een indicatief jaargemiddelde op basis van
de officiële meetstations van de VMM. Op deze affiche wordt dit indicatief jaargemiddelde getoond.

Een initiatief van

Affiche A3_curieuzeneuzen-resultaat-2.indd 1

Het volledige resultaat
van het onderzoek vind
je op:
www.curieuzeneuzen.be.

Ondersteund door

14/03/18 14:04
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Vijfde editie Wunderbar

Op 27, 28 en 29 december 2018 organiseert Fratzen
Zonder Grenzen al voor de vijfde keer de Wunderbar
in Arendonk. Wij strikten de organisatoren voor een
interview.

de roos waardoor de vierde editie opnieuw uitbreidde, zowel wat de grootte van de locatie betrof als
de bekendheid van de artiesten (o.a. 2 Fabiola, Get
Ready, Snollebollekes).

Wat is Fratzen Zonder Grenzen?
Fratzen Zonder Grenzen (FZG) is oorspronkelijk ontstaan door enkele vrienden die wat meer activiteiten
in Arendonk wilden organiseren. Wat ooit begon met
het Arendonks Kampioenschap Buikschuiven, groeide
al snel uit tot het organiseren van tal van andere evenementen. De snelle groei van de Wunderbar heeft ervoor gezorgd dat dit momenteel de hoofdactiviteit van
FZG is. Elk jaar breidt de crew van FZG uit met ondernemende individuen die het idee van een winterevenement in Arendonk met hart en ziel ondersteunen.

In België bestaat er tot op vandaag nog geen Winterfestival. Wij zien echt toekomst in het concept van de
Wunderbar. Elk jaar hebben we al een grotere accommodatie voorzien en elk jaar wordt de toestroom van
feestvierders nóg groter.

Hoe zijn jullie op het idee van de Wunderbar gekomen?
Zoals de meeste goede ideeën is ook het idee van
de Wunderbar spontaan tot stand gekomen. Terwijl
we met enkele vrienden van een frisse pint genoten,
stelden we vast dat er in de periode tussen Kerstmis
en oudejaarsavond geen evenementen in onze regio
plaatsvonden. De kerstfeestjes bij onze families en
schoonfamilies zijn gezellig, maar voor ons ontbrak de
mogelijkheid om deze dagen ook met onze vrienden te
kunnen vieren, gecombineerd met goede feestmuziek
en lekkere drankjes. Al snel ontstond zo het idee om
een winterfeest te organiseren. Last minute vonden
we nog een Schirmbar, en zo werd in december 2014
de Wunderbar geboren.
Hoe is de Wunderbar geëvolueerd?
Waar we aanvankelijk een winterbar wilden organiseren zodat de Arendonkenaren onder een sfeervolle noemer samen tijd konden doorbrengen, is het
concept van de Wunderbar ondertussen uitgegroeid
tot het realiseren van een Winterfestival. Daarvan zijn
we pas beginnen dromen vanaf de derde editie, toen
we voor het eerst bekende artiesten (o.a. Sam Gooris
en de Pita Boys) lieten optreden. Dat was een schot in
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De organisatie van de Wunderbar vraagt wel een grote
inspanning. We werken het hele jaar door om er elke
keer weer een topeditie van te maken. De realisatie
ervan is dan ook enkel mogelijk door de geëngageerde
leden van FZG en onze zeer behulpzame vrijwilligers.
Ook dit jaar hebben we weer stilgestaan bij hoe we
jong en oud kunnen bereiken, want de Wunderbar is
een driedaags winterevenement waarop we alle leeftijden van harte verwelkomen.
Wat was tot nu toe de beste editie van de Wunderbar?
We moeten toegeven dat de allereerste editie van
de Wunderbar de meest memorabele was. Met
de Schirmbar was onze Wunderbar zeer kleinschalig
en ook de logistiek was niet goed geregeld. Niet gek
als je je bedenkt dat we dit op enkele weken hebben
voorbereid. Ondanks de kleinschaligheid was het wel
een echt succes en sindsdien hebben we elk jaar al geleerd uit de volgende edities van de Wunderbar.
Wat hebben jullie in petto voor deze vijfde editie?
Qua accommodatie zitten we aan het maximum op dit
moment, maar we streven naar een steeds betere lineup. Dit jaar hebben we weer enkele fantastische artiesten kunnen strikken: Paul Severs, Het Feestteam,
2 Brothers on the 4th Floor, Katastroof, Lasgo … Om
het jubileum van de Wunderbar te vieren, laten we ook
de allereerste artiest die op de Wunderbar heeft opgetreden, Sam Gooris, terugkeren.

Alles gaat dit jaar door aan Postelboershof. Voor het
laatste nieuws kunnen mensen terecht op onze Facebookpagina.
Net als andere jaren is de inkom ook dit jaar gratis, zodat ons evenement toegankelijk is voor iedereen. Dat
is mogelijk dankzij onze trouwe partners die de Wunderbar elk jaar opnieuw een financieel duwtje in de rug
geven. Bedankt daarvoor!

VAN HARTE PROFICIAT

Welk extraatje biedt de Wunderbar nog aan?
Een vaste waarde tijdens elke editie van de Wunderbar is de live-uitzending van de Azencross in Loenhout. Tijdens onze jeugdjaren werden er jaarlijks enkele
bussen ingelegd om de cross live bij te wonen. Sinds

enkele jaren is de organisatie daarvan stilgevallen. Wij
bieden tijdens onze Wunderbar de kans om toch nog in
groep de Azencross te beleven door dit uit te zenden
op groot scherm. Ook dit initiatief is elk jaar opnieuw
een succes. We creëren de sfeer zoals men die kent van
in Loenhout.
Tot slot merken we tijdens elke editie van de Wunderbar dat er enkele fanatiekelingen zijn die verkleed ons
evenement bijwonen, gaande van een ski-outfit tot een
echte tirolertenue. Dat kunnen wij alleen maar aanmoedigen en daarom roepen wij onze Arendonkenaren
op om allemaal verkleed naar de Wunderbar 2018 te
komen. Want hé, dit kan toch alleen maar zorgen voor
een nóg betere wintersfeer!

Dhr. en mevr. Poppeliers - Janssen
65 jaar getrouwd
Poppeliers Willebrord °19.04.1928, Mol
Janssen Elisabeth °29.11.1931, Arendonk
Gehuwd op 24 oktober 1953

Dhr. en mevr. Iemants - Goris
60 jaar getrouwd
Iemants Jozef °18.02.1934, Arendonk
Goris Maria °24.11.1936, Oud-Turnhout
Gehuwd op 30 augustus 1958

Dhr. en mevr. De Proost - Olieslagers
60 jaar getrouwd
De Proost Victor °08.04.1937, Arendonk
Olieslagers Constantia °16.02.1939, Arendonk
Gehuwd op 4 september 1958

Dhr. en mevr. Maes - Leysen
60 jaar getrouwd
Maes Jean °20.08.1936, Arendonk
Leysen Anna °04.08.1939, Arendonk
Gehuwd op 27 september 1958
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Dhr. en mevr. Lavrijsen - Van Reusel
50 jaar getrouwd
Lavrijsen Guido °06.05.1946, Arendonk
Van Reusel Marie-Therèse °19.02.1947, Arendonk
Gehuwd op 6 juli 1968

Dhr. en mevr. Broadfoot - Thomas
50 jaar getrouwd
Broadfoot Guy °01.01.1947, Birmingham (VK)
Thomas Glenice °29.05.1943, Birmingham (VK)
Gehuwd op 13 juli 1968

Dhr. en mevr. Wijnen - Blockx
50 jaar getrouwd
Wijnen Marcel °14.10.1946, Arendonk
Blockx Lisette °03.11.1947, Arendonk
Gehuwd op 22 juli 1968

Dhr. en mevr. van Steensel - Maes
50 jaar getrouwd
van Steensel Johannes °18.11.1944, Bladel (NL)
Maes Jeannine °11.12.1947, Arendonk
Gehuwd op 14 augustus 1968

Dhr. en mevr. Engelen - Claessen
50 jaar getrouwd
Engelen Hugo °19.03.1946, Oud-Turnhout
Claessen Irma °29.07.1948, Arendonk
Gehuwd op 30 augustus 1968

Dhr. Vosters - Deckx
50 jaar getrouwd
Vosters Karel °20.11.1944, Arendonk
Deckx Gerda °07.03.1946, Retie
Gehuwd op 12 september 1968

Dhr. en mevr. Mariën – Vanherck
50 jaar getrouwd
Mariën Augustinus °13.05.1947, Arendonk
Vanherck Maria °27.01.1949, Turnhout
Gehuwd op 14 september 1968

Dhr. en mevr. Bax - Deboel
50 jaar getrouwd
Bax Jan °09.07.1944, Weelde
Deboel Maria °13.04.1946, Turnhout
Gehuwd op 16 oktober 1968

Dhr. en mevr. Goossens - Rijkers
50 jaar getrouwd
Goossens Petrus °25.01.1947, Hoogeloon (NL)
Rijkers Maria °29.08.1946, Reusel (NL)
Gehuwd op 18 oktober 1968

Dhr. en mevr. Mertens - De Proost
50 jaar getrouwd
Mertens Leon °10.08.1944, Kasterlee
De Proost Maria °29.07.1948, Arendonk
Gehuwd op 2 januari 1969

Geboorten

Overlijdens

14.03
29.04
06.06
14.06
14.06
14.06
21.06
22.06
22.06
02.07
02.07
02.07
07.07
13.07
20.07
01.08
03.08
14.08
15.08
16.08
18.08
20.08
31.08
31.08
03.09
05.09

31.07
18.08
21.08
23.08
29.08
11.09
14.09
17.09
10.10
11.10
14.10

Evelien, dochter van Jonas van Vorst en Karin van der Heijden
Axel, zoon van Thomas Geenen en Dorothee Geenen
Mila, dochter van Michael Machnicka en Steffi Van Gool
Julia, dochter van Wannes Van Steenbergen en Ellen Eyssen
Nore, dochter van Jan Vervecken en Kim Leyten
Iris, dochter van Benny Lavrijssen en Susanne van Gool
Til, dochter van Michiel Wynen en Silke Geenen
Alix, dochter van Wim Leyten en Ellen Donders
Aster, zoon van Kristof Vervecken en Annelies Castelyns
Luz, dochter van Nick Goris en Stefanie Geudens
Milou, dochter van Joni Scholten en Annelies Mertens
Sepp, zoon van Nik Vervecken en Sofie Meeuwssen
Aevy, dochter van Dimitri Lemmens en Kelly Wouters
Lina, dochter van Farid Khiari en Khadija Boulahya
Amira, dochter van Benabdallah Ouahid en Saida Gzouli
Charlotte, dochter van Thijs Huybs en Melissa Van Der Steen
Lina, dochter van Wesley Moons en Pia Dielis
Anna, dochter van Jan Couwenberg en Linda Hoeks
Dries, zoon van Pieter Mollen en Mayke Verbylen
Jean, zoon van Kristof Vercaigne en Carolien Sels
Lotte, dochter van Leon Paridaans en Cindy Van Herck
Paywastun, zoon van Barialy Shpoon en Zarmine Shpoon
Seth, zoon van Jonathan Blockx en Sofie Lodewyckx
Khalid, zoon van Yousseph Niach en Sanae Keribeb
Jef, zoon van Ben Machilsen en Joke Segers
Lorita, dochter van Dominik Lepsch en Gina Marinelli

Martha Nuyts (1926)
Laurent Van Parys (1942)
Irène Beirens (1930)
Louis Boenders (1945)
Staf Van Gorp (1935)
Hilda Daneels (1934)
Roger Dieles (1929)
Carry Segers (1970)
Irena Jespers (1938)
Erna Hendrickx (1928)
Jan Mathues (1930)

Huwelijken
10.08
10.08
18.08
18.08
25.08
01.09
07.09
08.09
22.09
22.09

Cis Baeyens (1991) en Joke Meynendockx (1985)
Rob Preuter (1985) en Lyza Seuntjens (1984)
Kristof Mertens (1986) en Isaura Hulselmans (1996)
Jasper Buijs (1987) en Carmine Moonen (1991)
Ruben Vos (1990) en Melissa Verheijen (1992)
Mirko De Vleeschouwer (1985) en Britt Blockx (1990)
Dimitry Coppin (1993) en Sigried Willemsens (1993)
Tommy Martens (1990) en Michelle Pelkmans (1990)
Koen Cornelisen (1987) en Helene Van Gool (1987)
Matthias Stusz (1991) en Kaat Raeymaekers (1992)

15

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)

soﬁe.lo
Als hij het al kon lekte hij zijn pap
uit zijn papﬂes! #altijdhonger
#dankuuu #2370arendonk
#sethblockx #teljoorlekker
#arendonk

gwenverachtert
En toen werd een koude
donderdag opslag veel
warmer #1november #reveil18
#2370arendonk

bemdkaffee
Je bent leuk, mag ik je
houden? #FitinJeHoofd
#SamenVeerkrachtig
#2370Arendonk

vangoolmarjolein
#2370 #2370arendonk
#wandelen #Fran & #baziel
#vancamfortjes

annlaurijssen
Toerke bij zonsondergang
#2370arendonk en omstreken
#voordendonkerthuis #nofilter

marchayen75
Vroege ochtend. Weekend!
#nightshifts #2370arendonk

stevengielis_
Het moment dat Tom Helsen
‘gewoon effe’ kampvuurliedjes
komt spelen (zonder kampvuur
want het regende) voor
honderdduizend Chiro-meisjes
van Arendonk in een lokaaltje
#2370arendonk

elements_of_camping
This is why autumn is my favorite
season, 27 decrees, sun and
beautifull colors #wandering
#elementsofcamping #nature
#landscape #outdoors #explore
#adventure #perfect #life #travel
#canon_photos #earthfocus

photosby_lynn
#photo#photos#photooftheday#pic
ture#pictures#pictureoftheday#pho
tographer#lovephotography#photos
bylynn#photosby_lynn#sun#sunshin
e#field#maize#maizefield#fields#pre
tty#nature#lovenature#lovenaturep
hotography#naturephotography
#arendonk#2370arendonk

