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Beste Arendonkenaar,
Vandaag vond u in uw brievenbus het eerste nummer van 2370, een gloednieuw gemeentelijk infoblad. Naast de wekelijkse berichtgeving in Hoger Op,
zal u in de toekomst een viertal keer per jaar een uitgebreide brochure met
heel wat gemeentelijke achtergrondinformatie ontvangen. Wij zijn fier u dit op
een professionele manier te kunnen presenteren met veel kleur, foto’s en met
thema’s die eenieder aanbelangen. Sommigen onder u zullen ook onmiddellijk
gemerkt hebben dat de diverse thema’s hetzelfde kleurtje hebben meegekregen als op onze gemeentelijke website.
Ik hoop van harte dat we met dit initiatief tegemoet zullen komen aan de moderne informatiebehoeften van onze inwoners en haar diensten.
Ik wens u veel leesplezier met dit eerste nummer, vers van de pers!

Uw burgemeester,
Nest Buijs

Contactgegevens & openingsuren
Bibliotheek
Vrijheid 56a
T 014 67 16 14
E arendonk@bibliotheek.be

Gemeentehuis
Vrijheid 29
T 014 40 90 60 - F 014 67 88 58
E info@arendonk.be
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09.00
09.00
09.00
09.00
18.00
09.00

u
u
u
u
u
u

-

12.00
12.00
12.00
12.00
20.00
12.00

u
u
u
u
u
u

Het gemeentehuis is gesloten op volgende dagen:
11 juli, 21 juli, 22 juli en 15 augustus.
Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26
Maandag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag

09.00
12.30
13.00
15.00
07.00

u
u
u
u
u

-

11.50
15.50
19.50
19.50
12.50

u
u
u
u
u

Het containerpark is gesloten op volgende dagen:
11 juli, 21 juli, 15 augustus en 5 september.

Openingsuren tijdens de maanden juli en augustus:
Maandag
17.00 u - 20.00 u
Dinsdag
09.00 u - 12.00 u
17.00 u - 20.00 u
Woensdag
13.00 u - 17.00 u
Donderdag
17.00 u - 20.00 u
Vrijdag
17.00 u - 20.00 u
Zaterdag
10.00 u - 12.00 u
De bibliotheek is gesloten op volgende dagen:
11 juli t.e.m. 23 juli en 15 augustus.
Zwembad
Van Eycklaan 7
T 014 67 89 34
E zwembad.arendonk@skynet.be
Openingsuren tijdens de maand juli:
Alle dagen
13.30 u - 21.00 u
Zondag
gesloten
In augustus is het zwembad gesloten.

Colofon
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2370 wordt gratis verspreid in Arendonk
Oplage: 5800 exemplaren
VU: Gemeentebestuur Arendonk
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Aline Hens, Dirk Sterckx, Mia Noyens, Bart Vosters
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(Her)nieuw(d) gezicht in het gemeentehuis
Het

gemeentebe-

stormschade- en wateroverlastdossiers samen

stuur is sinds april

en verzorgt de communicatie over maatregelen

versterkt

bij ernstige bedreigingen van de volksgezond-

met

een

groot man. Dit mo-

heid, zoals epidemieën.

gen we vooral letterlijk nemen. Dirk

Mobiliteit

Sterckx

jaar)

Naast noodplanning neemt Dirk Sterckx ook het

heeft namelijk een

luik mobiliteit voor zijn rekening. In het kader

lichaamslengte

van

van het mobiliteitsconvenant nam Arendonk be-

twee meter. Van 1992

langrijke verantwoordelijkheden op, zoals het

tot 1998 werkte hij

opstellen en actualiseren van een mobiliteits-

al op de financiële dienst van ons gemeentehuis.

plan. Om de werking van dat plan en de kwaliteit

Daarna ging hij aan de slag bij buurgemeente

van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbe-

Retie, maar de lokroep naar het gemeentebe-

leid op langere termijn te garanderen, was het

stuur van zijn woonplaats heeft hem nooit los-

aangewezen dat iemand deze taak nauwgezet

gelaten. En nu verwelkomen we hem als ambte-

op zich nam. De ambtenaar mobiliteit zal de

naar noodplanning en mobiliteit.

verkeerssituatie constant evalueren. Eventueel

(45

doet hij verkeerstellingen, enquêtes of buurtonNoodplanning

derzoeken.

Ook onze gemeente kan worden getroffen door
bv. hevige wateroverlast, een ontploffing, een

Contact

dreigende gifwolk die vrijkomt, een grootscha-

Het spreekt voor zich dat Dirk Sterckx ook het

lige evacuatie of een omvangrijke natuurbrand.

aanspreekpunt wordt voor de burger. Heb je

Het zijn gevaren waarop elke gemeente voorbe-

een verkeersbord gezien dat omver ligt? Wens

reid moet zijn. De wetgeving verplicht daarom

je een gevaarlijke situatie te melden? Of heb je

de gemeenten om een ambtenaar noodplanning

vragen over mobiliteit en verkeersveiligheid in

te hebben. Dirk Sterckx staat dan ook in voor

onze gemeente? Aarzel dan niet om contact op

het opstellen en actualiseren van de nood- en in-

te nemen met Dirk Sterckx (014 40 90 86 - dirk.

terventieplannen van onze gemeente. Daarnaast

sterckx@arendonk.be).

helpt hij rampoefeningen te organiseren, stelt

GEEF INBREKERS GEEN KANS!
Met de zomer voor de deur vinden wij het
als politiezone onze plicht om een aantal
tips op een rijtje te zetten, zodat u met
een gerust hart op vakantie kan vertrekken.
Wij plaatsten voor u een handige
checklist op de laatste pagina van
deze 2370.
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MEGA

De Garve huren?

Jaarlijks organiseert de drugspre-

Gemeentelijke feestzaal De Garve maakt sinds

ventieraad het MEGA-project in het

begin 2011 deel uit van het gemeenschapscen-

6de leerjaar van de Arendonkse ba-

trum. Dat brengt een aantal veranderingen met

sisscholen. MEGA staat voor Mijn

zich mee.

Eigen Goede Antwoord. Het project
maakt kinderen dan ook bewust van

Zo werd een nieuw gebruiksreglement goedge-

de gevolgen van roken en drugs,

keurd, en zullen de reservaties voortaan gebeu-

maar ook thema’s zoals pesten ko-

ren via de cultuurdienst. Gemeentelijke diensten

men aan bod. Als afsluiter stond ook

en adviesraden, erkende Arendonkse verenigin-

dit jaar de MEGA-fuif in jeugdhuis ’t

gen en scholen op het grondgebied van Arendonk

Onkrooid op het programma.

kunnen ten vroegste 12 maanden voor de acti-

De leerlingen ontwerpen elk jaar

viteit de zaal aanvragen. Jaarlijks weerkerende

zelf een affiche. Dit jaar werd het

activiteiten van deze gebruikers krijgen echter

ontwerp van Carlijne Vissers geko-

voorrang. Andere gebruikers kunnen de zaal ten

zen. Deze affiche kan je bekijken bij

vroegste 9 maanden tevoren aanvragen.

de huisartsen, apothekers, bib ...
Om De Garve te reserveren moet je een ingeDe drugspreventieraad bestaat uit

vuld aanvraagformulier bezorgen aan de cul-

afgevaardigden van het Rode Kruis,

tuurdienst. (Deze aanvraagformulieren kan je

Arendonkse scholen, apothekers,

vinden op de gemeentelijke website of opvragen

zelfhulpgroep, huisartsen, gemeen-

via de cultuurdienst.) Als de zaal op de gevraag-

tebestuur,

en

de datum vrij is, wordt een gebruiksovereen-

jeugdhuis. Samen organiseren zij

politie,

jeugdraad

komst opgemaakt. De reservatie is pas definitief

activiteiten zoals het MEGA-project

na ontvangst van de ondertekende gebruiks-

om kinderen nee te leren zeggen

overeenkomst en de eventuele waarborgsom.

tegen drugs.
Meer info

Meer info

secretariaat

cultuurdienst

Met pensioen
Op 1 april nam het zwembad afscheid van Leo
Demolder die nu geniet van een welverdiend
pensioen. Sinds 1978 was hij directeur van het
zwembad en later ook van feestzaal De Garve.
De oprichting en bouw van het zwembad heeft
hij dus helemaal kunnen opvolgen. 33 jaren van
trouwe dienst verdienen dan ook een welgemeende dankjewel.
Het nieuwe beheer is nu in handen van sportfunctionaris Tom Severijns. Hij wordt bijgestaan
door Paul Goris voor het technische luik en door
Marc Vervecken voor het administratieve werk

andere zwembadmedewerkers zullen zij paraat

van het zwembad. Samen met de inzet van de

staan voor zwemmend Arendonk en omgeving.
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Zwembad gesloten
Tijdens de maand augustus zal het zwembad

de opstaande zijde, alsook de tegels van de

opnieuw gesloten zijn voor het publiek van-

overloopgoten en de roosters. De ankerpun-

wege onderhoudswerkzaamheden. Vorig jaar

ten van de zwemlijnen worden eveneens ver-

werd de luchtbehandeling grondig vernieuwd

nieuwd.

en dit jaar is het de beurt aan de badkuip

Wat er later dit jaar nog uitgevoerd wordt, is

zelf.

de herstelling van de dakbedekking boven de

Beschadigde tegels onder de waterlijn van

kleedkamers.

het 25m bad worden vervangen en de voegen worden gerenoveerd. Boven de water-

Meer info

lijn zullen alle tegels vervangen worden van

sportdienst

Werken op til in ‘t Onkrooid
Enkele

Niels Bosmans
voorzitter ‘t Onkrooid

jaren

geleden

werd

biele wand tussen café en zaal waardoor deze

jeugdhuis ’t Onkrooid uitgerust

apart gebruikt kunnen worden.

met o.a. een geluidsdicht café,

Ondanks de omvang van de verbouwingen zal

een vergaderruimte en een film-

de jeugd weinig tot geen hinder ondervinden

zaaltje. De grote zaal achteraan

van de werken. Mocht het jeugdhuis toch een

kan echter niet altijd worden ge-

weekendje gesloten blijven, dan kom je dat tij-

bruikt omwille van geluidsover-

dig te weten via www.onkrooid.be.

last en materiële beperkingen.

In februari 2012 zou de aannemer klaar moeten

Daarom werden de leden van

zijn. Dan zal ’t Onkrooid zelf in gang schieten.

het jeugdhuis steeds meer vra-

I.s.m. de gemeente zorgen zij voor de afwer-

gende partij voor een grondige

king: plamuren, schuren, schilderen, elektriciteit

verbouwing van deze zaal. Nu

leggen, inrichten … Denk jij zelf een goede hulp

kan het gemeentebestuur eindelijk het heuglijke

te zijn voor ’t Onkrooid? Of zie je het wel zitten

bericht naar de jeugd sturen: de verbouwingen

om dingen te organiseren? Laat dat zeker weten

van jeugdhuis ’t Onkrooid gaan deze maand van

aan iemand met een t-shirt van ’t Onkrooid!

start.
Aannemer V&W Construct uit Lommel zal het
bestaande podium volledig afbreken en weer
opbouwen met eronder een backstageruimte,
kleedkamers en toiletten. Daarnaast zal het
box-in-boxsysteem zoals in het café werd toegepast ook in de zaal worden doorgetrokken. Op
die manier is de zaal helemaal aangepast aan de
geldende normen voor geluidsisolatie. De vloer
wordt op één niveau gebracht, en om de relatief
korte toog te ontlasten bij grote activiteiten wordt
die verlengd tot in de zaal. Na de werken zal

6

’t Onkrooid dus volop optredens en fuiven kun-

Meer info

nen organiseren. Omdat er echter niet elke week

jeugddienst

grote activiteiten plaatsvinden, komt er een mo-

www.onkrooid.be
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Grabbelpas en Speelpleinwerking zoeken monitoren
doen niets tegen hun zin. Wie een Grabbelpas
heeft, hoeft zich in de vakantie geen moment te
vervelen.
Speelpleinwerking Speelwij/Fx is in de eerste
plaats bedoeld voor kinderen van ouders die op
zoek zijn naar opvang. De speelpleinwerking
wordt van maandag tot vrijdag georganiseerd
op vaste tijdstippen. Buiten de uren van de
groepsactiviteiten is er voor- en nabewaking. De
werking is gericht op de leeftijd van 2,5 t.e.m.
15 jaar.
Ben je 16 jaar of iets ouder? Voel je je goed

Alle monitoren ontvangen een onkostenvergoe-

in je vel tussen een groep uitgelaten kinderen?

ding voor vrijwilligers. Wil je monitor van Grab-

Ben je creatief aangelegd, enthousiast van aard

belpas worden, dan kan je net als de deelnemers

en beschik je over een gezonde dosis verant-

een aantal data en activiteiten uitkiezen waarop

woordelijkheidszin? Dan ben jij de geknipte per-

je aan de slag wilt. Voor speelpleinwerking is het

soon om ons monitorenteam van Grabbelpas of

noodzakelijk dat je in blokken van minimaal een

Speelpleinwerking deze zomer te versterken.

week beschikbaar bent, bij voorkeur voor meer-

Grabbelpas is vooral bedoeld als leuke afwisse-

dere aaneengesloten weken.

ling in de vakantie. Alle dagen zijn er activiteiten
voor kinderen en jongeren van 6 t.e.m. 15 jaar.

Meer info

Zij bepalen zelf waaraan ze willen deelnemen en

jeugddienst

Open Monumentendag
Elke tweede zondag van september staat onroe-

les over de conflicten die Arendonk kende. O.m.

rend erfgoed in heel Vlaanderen in de kijker. Ook

de veroordeling van de dief Bartel Pegh, de rol

in Arendonk valt er die dag weer heel wat te

van de quarantainestallen tijdens de oorlogen en

beleven. Dit jaar gaan Toerisme Arendonk en de

natuurlijk de Duitse basis komen aan bod.

Heemkundige Kring op Open Monumentendag
aan de slag met het thema ‘conflict’.

Mensen achter het conflict
Sinds 2001 vormen de voormalige administra-

Duitse basis

tieve gebouwen van de Duitse basis een opvang-

De Heemkundige Kring Als Ice Can stelt tentoon

centrum voor asielzoekers. Tijdens een rondlei-

in een opslagbunker van de voormalige Duitse

ding belicht Fedasil het gebruik van de gebouwen

basis. Je ontdekt er sporen van allerlei conflicten

vroeger en nu. Daarnaast toont een expo foto’s

die in ons dorp plaatsvonden. Een pendelbus of

en verhalen van mensen die moesten vluchten

je eigen voeten brengen je van de parking naar

uit conflictgebieden.

de bunker. Zo kan je ondertussen je ogen de
kost geven op het domein van de vroegere mu-

Waar en wanneer

nitieopslagplaats die de Duitse basis was.

Zondag 11 september, 10 u - 18 u
Infopunt: Chalet Toerisme Arendonk,

Conflicten aan de Grens

parking Fedasil, Grens 77, 2370 Arendonk

Aan de grens met België en Nederland werden
in de loop der jaren heel wat geschillen beslecht.

Meer info

Tijdens deze rondleiding vertelt onze gids je al-

cultuurdienst
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Ballentuin
Op dinsdag 18 januari werd het startschot gege-

Creatief Arendonk
tijdens WAK!

ven voor de eerste les in het kader van het project Ballentuin. Welgeteld 37 kinderen geboren
in 2003, 2004 of 2005 oefenden gedurende 10
lessen allerlei balvaardigheden onder deskundi-

Begin mei was het weer genieten

ge begeleiding van een gediplomeerde lesgever.

voor kunstminnend Arendonk. Zo’n

Vanwege de grote groep werd beslist om deze

dertig beeldende amateurkunste-

tijdens de les op te splitsen. De ene groep kreeg

naars toonden hun kunnen tijdens

algemene balvaardigheden van de vaste lesge-

de Week van de Amateurkunsten.

ver, terwijl de andere groep sporttakspecifieker

Van realistische olieverfschilderijen

werkte onder begeleiding van de deelnemende

tot kleurrijke collages, van haar-

sportclubs. Het initiatief is namelijk een samen-

scherpe foto’s tot ingetogen beel-

werking tussen het gemeentebestuur, volleybal-

den… Alle werken vonden hun plek-

club Arvoc, tennisclub De Lusthoven, rugbyclub

je in de voormalige gebouwen van

Pitbulls en Basisschool Sint-Clara.

de tekenacademie.

Tijdens deze lessen krijgen jonge kinderen algemene balvaardigheden aangereikt en komen ze
in contact komen met verschillende balsporttak-

De eerste lessenreeks werd alvast positief ge-

ken. Zo kunnen de kinderen later bewuster een

ëvalueerd en krijgt dit najaar een vervolg. Foto’s

bepaalde sportdiscipline kiezen. Wetenschap-

en een filmpje kan je bekijken op de gemeente-

pelijk onderzoek wijst namelijk uit dat kinderen

lijke website.

vaak te snel een bepaalde sporttak kiezen en
daardoor later sneller afhaken.

Meer info
sportdienst

Uitbreiding en renovatie Sportpark Heikant
Ongetwijfeld heb je al ergens vernomen dat

start van deze fase is voorzien voor dit

Sportpark Heikant wordt uitgebreid en ver-

jaar, maar een concrete timing is nog niet
bepaald.

nieuwd. Maar hoe ziet dit er nu concreet uit?
De werken zijn ingedeeld in drie grote fasen van
uitvoering.
•

Fase 1 startte vorig jaar en omvat volgen-

•

Later dienen ook nog parkings aangelegd
te worden. Eentje aan de ingang via Heikant en een aan de ingang via Grotstraat.

de zaken: bouw van een sanitair complex,
aanleg voetbalterreinen, uitbreiding vis-

Fase 1 in detail

vijver en aanleg Finse looppiste. Fase 1 is
•

•

8

bijna helemaal afgerond.

Sanitair complex

Fase 2 omvat de renovatie en heraanleg

Het nieuwe gebouw in het Sportpark is onder-

van de bestaande voetbalterreinen. Waar-

tussen bouwtechnisch volledig afgewerkt. Het

schijnlijk kent dit zijn start tijdens het na-

bestaat uit vijf kleedkamers, drie scheidsrech-

jaar van 2012 als de nieuwe velden speel-

terslokalen, twee vergaderruimtes, twee berg-

klaar zijn.

ruimtes en de nodige toiletten. Voornamelijk at-

Fase 3 zorgt voor de bouw van een nieuw

letiekvereniging Arac zal gebruikmaken van dit

A-terrein met bijhorende kantine en kleed-

gebouw, maar ook anderen kunnen deze ruim-

kamers in het vernieuwde Sportpark. Op-

ten huren.
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Voetbalterreinen en visvijver

Finse looppiste

Twee grote voetbalvelden, waarvan eentje om-

Wat in eerste instantie voorzien was als trimpad,

gebouwd kan worden tot volwaardig rugbyter-

is uiteindelijk een volwaardige Finse looppiste

rein, drie middelgrote velden (preminiemen) en

geworden. De piste is 1 km lang en loopt door-

zes kleine veldjes (duiveltjes) zorgen bijna voor

heen het ganse Sportpark. De piste is bovendien

een verdubbeling van de huidige voetbalopper-

aangesloten op de straatverlichting waardoor er

vlakte. De voetbalvelden zijn intussen ingezaaid

ook tijdens de wintermaanden naar hartenlust

en zullen vermoedelijk na één jaar effectief ge-

kan worden gejogd. Lopen op de piste is uitste-

bruikt kunnen worden.

kend om blessures te vermijden omdat de houtsnippers zorgen voor een dempende werking op
de spieren en gewrichten.
De start van de piste is gelegen aan het nieuwe gebouw waar een startbord zal worden geplaatst. Gemakkelijk te bereiken via de ingang
langs de Grotstraat. Via signalisatie op verschillende plaatsen zal ook de afstand die je hebt
afgelegd aangeduid worden. Na het lopen kan je
nog genieten van wat water van de drinkfontein.
Tijdens de wintermaanden is deze wel afgesloten om mogelijke vorstschade te voorkomen.
Trek dus je loopschoenen maar aan!

Behalve de terreinen werden ook de nodige paden, planten, ballenvangers… aangelegd om de
inrichting compleet te maken. Om de terreinen
op te hogen werd gebruikgemaakt van grond uit
de visvijver die daardoor ook aanzienlijk groter
geworden is. Een nieuwe lading vis werd uitgezet. Meer informatie over het vissen en de reglementering kan je krijgen op de sportdienst.
Meer info
sportdienst
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Eerste G-wielerkoers een succes
G-renners al langer begeleiden en vergezellen
weten wel dat zij ruimschoots beloond worden
door de geweldige en supersportieve prestaties
van de renners.
Hoe hebben jullie de koers ervaren?
Linda: In eerste instantie heel emotioneel en
heel speciaal. Het was voor ons de eerste keer
en hier en daar zaten nog wat beginnersfoutjes,
maar daar kunnen we alleen maar uit leren. Al
bij al mag ik zeggen dat het een fantastische
belevenis was en voor één keer kan het geen
kwaad dat emoties het halen van het competitieve. Zoals onze speaker het zo mooi verwoordDennis krijgt felicitaties van Liesbet De Vocht

de: “Elke renner rijdt zijn koers op zijn eigen
tempo en vanuit zijn eigen beleving.”

De eerste speciale wielerrit voor mensen met
een handicap was meteen een schot in de
roos. 28 gehandicapten schreven zich in en
heel wat supporters waren zondag 8 mei op
het appel om hen aan te moedigen. Een van
de uitblinkers was ongetwijfeld Arendonkenaar Dennis. Wij polsten even bij zijn moeder
Marleen en bij Linda Machilsen van de organiserende club KSV Sport en Steun naar hun
ervaringen.
Hoe is KSV ertoe gekomen een koers voor
gehandicapten te organiseren?
Linda: Mijn man en ik zijn vorig jaar twee
keer naar een wedstrijd voor G-renners gaan
zien omdat een zoon van een collega daar mee-

Marleen: Wij vonden het zondag een zeer ge-

reed. Ik was zo aangedaan van al die spontane,

slaagde dag. Eigenlijk zouden er meer van zulke

goedlachse, speciale en toch zo sportieve ren-

evenementen moeten plaatsvinden. Wij heb-

ners en hun begeleiders. Als moeder van twee

ben Dennis ingeschreven door aanmoedigingen

gezonde wielrennende kinderen die gesteund

van anderen. Voor andere kinderen is dit heel

worden door KSV Sport & Steun, heb ik als se-

normaal, maar voor Dennis is dit ook weer een

cretaris van die club de vraag voorgelegd aan de

dag van zijn leven. Hij heeft dan ook het gevoel

rest van het bestuur of zij het zagen zitten om

dat hij erbij hoort en in de belangstelling staat.

dergelijke wedstrijd mee te organiseren. Ik ben

Weken heeft hij uitgekeken naar deze dag. Hij

heel blij dat ze me gevolgd zijn in mijn enthou-

moest zogezegd elke dag gaan trainen.

siasme.

Is dit voor herhaling vatbaar ?

Waren jullie tevreden met de opkomst van

Linda: Wat mij betreft: zeker en vast!

deelnemers en supporters?

Marleen: Wij zouden Dennis zeker opnieuw in-

Linda: Absoluut. We hoorden van de mensen

schrijven. In zijn vrije tijd luistert hij veel mu-

van de medeorganisator Avalympics dat er nog

ziek en kijkt tv. Soms zit hij ook wel eens op de

nooit zoveel renners ingeschreven waren. En

computer te tokkelen, maar dit is een welkome

over de opkomst van de supporters zijn we ui-

afwisseling en hij heeft er zelf heel veel plezier

teraard ook heel tevreden. De mensen die de

aan beleefd.
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Hebben jullie na de wedstrijd nog reacties

geeft nog een extra boost aan alle emoties waar-

gekregen?

mee je dan toch weer geconfronteerd wordt en

Linda: Enorm veel. En alleen maar positieve.

dat maakt het geheel zo mooi.

Zowel van eigen clubleden als van supporters,

Ik denk dat we mogen zeggen dat we geslaagd

begeleiders en familieleden van de renners. Er

zijn in het opzetten van een mooi project en dat

werden foto’s gemaakt die verspreid worden

we daar absoluut fier op mogen zijn. Het plezier

op o.a. Facebook. Ook hier heel veel reacties,

van het zien van al het pure, onbezonnen geluk

verre vrienden en kennissen en ook van voor

van de G-renners …

ons totaal onbekende mensen. Het filmpje dat

Daar doe je het toch voor!

gemaakt is naar aanleiding van deze wedstrijd

Grabbelpas: dé vakantiepas voor kinderen en jongeren
Een zomervakantie kan lang duren, maar je

ten van Grabbelpas. Hanne Van der Veken was

hoeft je geen moment te vervelen! Want voor al

erbij als monitor. Ondanks haar drukke agenda

wie 6 is (of dit jaar nog wordt) en niet ouder dan

vindt ze altijd wel een paar gaten voor moni-

15, hebben we Grabbelpas, een unieke vakan-

torenwerk bij Grabbelpas, maar ook bij onze

tiepas die je een beetje kan vergelijken met een

Speelpleinwerking.

menukaart.

Hanne

Met het pasje, dat je

paasvakantie verschil-

voor 2,5 euro kan ko-

lende activiteiten zelf

pen bij de jeugddienst,

georganiseerd en was

krijg je toegang tot

monitor bij de activiteit

een uitgebreide me-

leer

nukeuze. Sport, spel,

klinkt misschien een

knutselen, koken, uit-

beetje ‘muf’, maar dat

stapjes… zowat alles is

was het absoluut niet!”

mogelijk met je Grab-

vertelt Hanne ons. “Als

belpas. Je kiest zelf

monitor was het ge-

aan welke activiteiten

weldig om de Grabbel-

je wil deelnemen en

passers grote ogen te

doet

zien trekken toen hun

niets

tegen

je

geniet

je

zin.

heeft

in

bewerken.

de

“Dat

zelfbewerkt lapje leer

Bovendien

uiteindelijk

echt

een

van een voordelig tarief

geldbuideltje werd. De

(+

deelnemers

1

gratis

zwem-

moesten

beurt) in het gemeen-

hard kloppen met ha-

telijk zwembad en een

mers, heel nauwkeurig

heleboel kortingen en voordelen bij uitstappen

touwtjes door gaatjes weven, de mooiste mo-

met het gezin of met vrienden. Van deze kor-

tiefjes kiezen en leerden zelfs een beetje bij.”

tingen kan je genieten op vertoon van je pasje.

Hanne weet als geen ander dat Grabbelpas altijd

Uitzonderlijk moet er aanvullend ook een bon-

een verrassing is en maakt dat de vakantie nog

netje worden afgegeven. Deze bonnetjes en een

net ietsje leuker wordt!

overzicht van alle kortingen en voordelen krijg
je bij aankoop van je Grabbelpas. Haal dus snel
jouw pasje in huis, en ontvang het lijvige programmaboekje voor volgende zomer.
Ook afgelopen paasvakantie waren er activitei-

Pasjes en meer info
jeugddienst
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Woar is da?
Maak kans op een echt
Arendonks geschenk!
Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 31 juli
aan het secretariaat. Dat kan in een envelop
(Secretariaat, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of
via info@arendonk.be. Vermeld je naam en
adres, zodat we contact kunnen opnemen als
jij de gelukkige winnaar bent.

Uittreksel uit het strafregister in vraag en antwoord
Enkele jaren geleden werd het attest van goed

persoonlijk document. Je kan het dan ook wei-

gedrag en zeden afgeschaft. In plaats daarvan is

geren aan personen die erom vragen.

er nu het uittreksel uit het strafregister.
Hoe kan je het aanvragen?
Wat is een uittreksel?

Je meldt je persoonlijk met je identiteitskaart bij

Op een uittreksel uit het strafregister staan de

de dienst burgerzaken en legt kort uit waarvoor

veroordelingen vermeld die een burger opliep.

het uittreksel moet dienen.

Er bestaan twee verschillende modellen.
Model 2 moet dienen voor het uitoefenen van een

Wanneer kan je het afhalen?

activiteit die onder opvoeding, psychomedische-

Een uittreksel model 1 kan je meteen meene-

sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd,

men. Model 2 moet langs de politie passeren,

kinderbescherming, animatie of begeleiding van

en kan je dus pas enkele dagen later afhalen.

minderjarigen valt. Model 1 heeft betrekking op

Met een geschreven volmacht kan ook iemand

alle andere activiteiten. Op het model 2 zullen

anders jouw uittreksel afhalen.

bepaalde overtredingen en misdrijven die gepleegd zijn ten aanzien van kinderen langer ver-

Wat is de kostprijs?

meld blijven.

In Arendonk is de afgifte van een uittreksel gratis.

Waarvoor heb je het nodig?
Vaak moet je een uittreksel kunnen voorleggen

Meer info

als je gaat solliciteren. Het uittreksel is een strikt

dienst burgerzaken
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Op reis met de kids? Vraag tijdig je kids-ID!
De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen

kaart kinderen een extra bescherming in nood-

jonger dan twaalf. Ze vervangt het witte kaartje

gevallen: een uniek telefoonnummer waarmee

dat kinderen nodig heb-

men

ben om naar het buiten-

naaste verwanten van

land te gaan en is gel-

het

dig voor reizen binnen

kan bereiken.

Europa en naar enkele

De kids-ID is 3 jaar gel-

niet-Europese landen.

dig en kost 3 euro. Het

Omdat de kids-ID is af-

duurt 2 tot 3 weken

geleid van de eID (elek-

vooraleer de kaart ge-

tronische

maakt is, dus wees tij-

identiteits-

kaart voor al wie ouder

iemand
kind

van

de

automatisch

dig met de aanvraag!

is dan twaalf), is het een
ideale leerschool om de
mogelijkheden van de

Meer info

eID beter en met meer

www.halloouders.be

vertrouwen

benut-

www.eid.belgium.be

ten. Bovendien biedt de

dienst burgerzaken

te

Reizen naar het buitenland

Grafstenen op
begraafplaatsen

Maak je binnenkort een reis naar het buitenland?
Ga dan na of je alle benodigde reisdocumenten

Begin dit jaar keurde de gemeenteraad en-

op zak hebt. Welke documenten je precies no-

kele wijzigingen aan het politiereglement

dig hebt, is afhankelijk van je bestemming. Voor

goed, met name in het hoofdstuk Begraaf-

een aantal landen en regio’s volstaat een iden-

plaatsen. Zo zullen in de toekomst, zowel

titeitskaart. Andere eisen een paspoort, al dan

op de begraafplaats van de Kloosterbaan

niet met visum, eventueel aangevuld met een

als die van de Voorheide, enkel recht-

inentingsbewijs.

staande gedenktekens worden geplaatst.

Eens je jouw bestemming kent, neem je best

Het gebruik van liggende grafstenen is

een kijkje op de website van de Federale Over-

niet meer toegelaten.

heidsdienst Buitenlandse Zaken.
Meer info

Meer info

www.diplomatie.belgium.be

dienst burgerzaken

dienst burgerzaken
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Park Deroissart wordt Deroissart
Sinds een tijdje beschikken de gebouwen rond parking
Deroissart over een officiële straatnaam: Deroissart. Dat
besliste de gemeenteraad. Zo zal de nieuwe bibliotheek
gehuisvest worden in Deroissart 5 en krijgt feestzaal De
Garve Deroissart 9 als adres.

Verbouwing gemeentehuis
ming Frans Goedleven nv uit Brasschaat voor
een totaalbedrag van 1.000.129,53 EUR (incl.
btw). Op 20 september 2010 is men van start
gegaan aan een geplande uitvoeringstermijn
van 170 werkdagen.
Op de benedenverdieping krijgen de diensten
ruimtelijke ordening en milieu, vrije tijd, burgerzaken en interne organisatie

(secretariaat

en personeelsdienst) een nieuwe stek. Ook de
burgemeester en de schepenen krijgen er hun
werkplaats. Op de eerste verdieping krijgt de
financiële dienst gezelschap van de technische
dienst.
In 2008 verhuisde onze gemeentelijke kunst-

De grote piramidezaal wordt ingericht als nieu-

academie naar de gebouwen van de voormalige

we raadzaal. In de toekomst zullen hier ook hu-

sigarenfabriek Karel I. Het gemeentebestuur

welijken voltrokken worden. Verder wordt op de

besliste om alle gebouwen die aan het huidige

eerste verdieping een refter voor het personeel

gemeentehuis grenzen, in te lijven bij de ge-

ingericht. Het bestaande gebouw wordt extra

meentelijke administratie. Deze ruimtes werden

geïsoleerd en geventileerd om aan de EPB-re-

in 1991 gebouwd, toen al met het oog op een

gelgeving te voldoen. Zo worden de bestaande

latere integratie bij het gemeentehuis.

platte daken omgevormd tot groendaken.

Om de invulling zo doelgericht en klantgericht

Als de werken voltooid zijn, zal het nieuwe ont-

mogelijk te maken, werd bij alle gemeentelijke

haal het hart van de gemeentelijke administra-

diensten een behoefteanalyse uitgevoerd. De

tie vormen. Al van bij het binnenkomen zullen

huidige situatie en de te verwachten uitbreiding

de bezoekers van ons gemeentehuis duidelijk

van de administratie werden in kaart gebracht.

wegwijs gemaakt worden bij welke dienst ze te-

Uit dit alles groeide een bouwprogramma waar-

rechtkunnen.

mee de architecten Karel Bogaerts en Jelle Helsen aan de slag konden.
Na overleg met de Vlaamse overheid (Onroerend
Erfgoed) werd op 8 januari 2010 een bouwvergunning afgeleverd voor de geplande werken.
De uitvoering hiervan werd na een openbare
aanbesteding toegewezen aan bouwonderne-
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Nieuwe bibliotheek
In de oude gebouwen van de gemeentelijke

theek. Er is veel ruimte voor een volwassenenaf-

kunstacademie, naast zaal Ontmoeting op De-

deling, een jeugdafdeling, een ruime leeszaal en

roissart plant het gemeentebestuur op korte

een ontmoetingsruimte. Op de open verdieping

termijn een nieuwe bibliotheek. In het huidige

krijgt de administratie van de bibliotheek haar

gebouw op de Vrijheid zijn er qua ruimte en in-

nieuwe stek. Naast de bibliotheekinfrastruc-

deling onvoldoende mogelijkheden om de biblio-

tuur is er in het gebouw nog ruimte over om

theek verder uit te bouwen.

zowel beneden als boven een polyvalente ruimte

Met respect voor het verleden, kiest het gemeen-

te creëren. In de toekomst zullen verenigingen

tebestuur ervoor om het oorspronkelijke karak-

daar gebruik van kunnen maken voor hun cultu-

ter van het gebouw op Deroissart zo veel mo-

rele activiteiten.

gelijk te bewaren en
zelfs te accentueren.
In nauw overleg met
de afdeling Ruimte
en

Onroerend

Erf-

goed van de Vlaamse
overheid werden de
mogelijkheden

van

het gebouw gewikt
en gewogen.
Beneden is de oppervlakte volledig voor
de

nieuwe

biblio-

Werken rond het zwembad
Wie dit voorjaar een bezoekje bracht aan het ge-

Ook in de Van Eycklaan zelf werd er gewerkt. De

meentelijk zwembad, heeft zeker gemerkt dat

laatste jaren groeiden de wortels van de linde-

het terras en de inkom in een nieuw kleedje wer-

bomen er alsmaar grilliger, waardoor de voetpa-

den gestoken. Nieuwe fietsenstallingen werden

den steeds opnieuw beschadigd raakten. Nu zijn

geplaatst en ook de toegang naar de speeltuin

de bomen gerooid en de voetpaden vernieuwd.

en het terras werd opgefrist. Moderne zitbanken

Dit najaar zullen er nieuwe bomen worden aan-

en nieuwe plantsoenen maken het geheel af.

geplant.
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CHECKLIST VAKANTIEVERTREK
Wees discreet
o Laat geen afwezigheidsbericht achter op uw deur.
o Stop thuisleveringen.
o Maak geen melding van uw afwezigheid op uw antwoordapparaat en schakel indien mogelijk
uw telefoon door naar uw GSM of een ander toestel.
o Werk met tijdschakelaars voor de verlichting.
o Laat beplanting onderhouden en zichtbare grasperken maaien.
o Licht vertrouwenspersonen in over de periode dat u afwezig bent.
o Vraag hen de brievenbus leeg te maken en af en toe de rolluiken op te laten.
o Trek niet de aandacht wanneer u vertrekt.
o Breng uw gegevens niet aan op uw bagage, maar liever aan de binnenkant.
Bescherm uw goederen
o Controleer de beveiliging van toegangen: ramen, deuren, keldergaten, koepels en dakvensters.
o Bewaar uw ladders en tuingereedschap binnenshuis, laat het niet buiten rondslingeren.
o Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen: GSM, videomateriaal, laptop,
enzovoort.
o Berg waardevolle goederen (geld, juwelen) op in een kluis bij de bank.
o Noteer de serienummers van waardevolle goederen (formulier op www.besafe.be).
De sleutels en het alarm
o Sluit ramen en deuren van uw huis, garage en tuinhuisje.
o Sluit roosters en hekken met een kettingslot.
o Laat sleutels niet op sloten steken.
o Bewaar sleutels buiten het zicht.
o Geef de huissleutels en sleutels van niet-gebruikte voertuigen aan een vertrouwens-persoon of
neem ze mee.
o Vermeld uw gegevens niet op sleutelhangers.
o Doe niet-gebruikte voertuigen op slot.
o Bevestig tweewielers met een hangslot aan een vastzittend voorwerp.
o Activeer altijd uw alarmsysteem.
o Informeer de contactpersonen over de procedure bij een alarmmelding.
o Verwittig uw alarmcentrale wanneer u vertrekt.
Lokale politie
o Breng de politiezone Kempen N-O op de hoogte van periodes van langdurige afwezigheid, zo
kunnen wij afwezigheidstoezicht uitoefenen. U vindt het aanvraagformulier terug op onze website www.politiekempennoordoost.be of u kan een formulier afhalen op het hoofdcommissariaat
en in onze wijkposten.
Verzekeringspolis
o Controleer de geldigheid van uw diefstalverzekering.
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