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Contactgegevens & openingsuren
Gemeentehuis
Vrijheid 29
T 014 40 90 60 - F 014 67 88 58
E info@arendonk.be

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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Maandag		
Dinsdag
09.00 u - 12.00 u
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag		
Zaterdag
10.00 u - 12.00 u

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

u
u
u
u
u

-

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

u
u
u
u
u

18.00 u - 20.00 u

Het gemeentehuis is gesloten op volgende dagen:
26 december en 2 januari.

15.30
15.30
13.00
15.30
15.30

u
u
u
u
u

-

20.00
20.00
17.00
20.00
20.00

u
u
u
u
u

De bibliotheek is gesloten op volgende dagen: 24,
26 en 31 december en 2 januari.

Zwembad
Van Eycklaan 7
T 014 67 89 34
E zwembad.arendonk@skynet.be
Maandag

16.30
17.45
18.45
Dinsdag
09.00
11.30
16.30
17.45
18.45
Woensdag 07.15
		13.00
		15.30
17.30
		19.00
Donderdag 16.30
17.45
18.45
Vrijdag
07.15
16.15
17.30
19.00
Zaterdag
13.00
		17.00
19.00

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

-

17.45
18.45
21.00
10.00
12.30
17.45
18.45
20.00
08.15
15.30
17.30
19.00
21.00
17.45
18.45
21.00
08.15
17.15
19.00
21.00
17.00
19.00
21.00

u
u
u
u
u 	
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

(enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub)
(enkel groot bad open - enkel met abonnement)
(enkel met abonnement)
(enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub)
(enkel met abonnement)
(zwemles in kinderbad + deel groot bad)
(2 banen groot bad training zwemclub)
(kinderzwemles in kinderbad)
(enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub)
(enkel met abonnement)
(senioren)
(1 baan groot bad training zwemclub)
(pretbad)
(baantjes zwemmen in groot bad)
(pretbad)

Het zwembad is gesloten op zon- en feestdagen.
Openingsuren schoolvakanties
Maandag t.e.m. zaterdag: 13:30 u tot 21:00 u
Vrijdag:
16:15 u tot 17:15 u (senioren)
Kerstvakantie:
gesloten van 24 december tot en met 2 januari
geopend vanaf 3 januari van 13.30 u tot 21.00 u
Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26
Maandag
09.00 u - 11.50 u
Woensdag		
Donderdag		
Zaterdag
07.00 u - 12.50 u

12.30 u - 15.50 u
13.00 u - 19.50 u
15.00 u - 19.50 u

Het containerpark is gesloten op volgende dagen:
26 december en 12 maart.

Colofon
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2370 wordt gratis verspreid in Arendonk
Oplage: 5800 exemplaren
VU: Gemeentebestuur Arendonk
Vrijheid 29, 2370 Arendonk

Redactieraad: Tom Severijns, Pascal Thijs,
Aline Hens, Dirk Sterckx, Mia Noyens, Bart Vosters
Vormgeving, prepress, druk:
Drukkerij Meeus, Retie

Knetterende opendeur bij de brandweer
De spuitgasten van de gemeentelijke brandweer organiseerden op zondag 4 september
in en om de brandweerkazerne in de Kerkstraat hun jaarlijkse opendeurdag. Het initiatief lokte ook dit jaar veel volk. Vooral de
kinderen kwamen aan hun trekken: ze konden meerijden in een brandweerauto, zelf de
brandslang hanteren en zich door de lucht
laten glijden.
De brandweerlui toonden wat ze in hun mars
hebben en dat is bijzonder veel. Want wie
denkt dat de brandweer alleen maar aan
brandbestrijding doet, is alvast welkom op de
volgende opendeur tijdens septemberkermis.
Bij de brandweer, iets voor jou?
Bij het brandweerkorps van Arendonk zijn
momenteel 36 personen actief, maar de bezetting mag 41 bedragen. De brandweermannen zijn dus nog op zoek naar vijf nieuwe
collega’s. Gemotiveerde mannen of vrouwen
die zich geroepen voelen kunnen de brandweercommandant Roger Leenaers aanspreken of zich telefonisch of per e-mail melden.
Meer info
014 67 81 74
0495 18 22 68
brandweer@arendonk.be
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Vers van de pers!

Gemeentehuis in het nieuw
De laatste tijd nog in het gemeentehuis geweest? Dan

Binnenkort in jouw

heb je zeker gemerkt dat de verbouwing stilaan op zijn

brievenbus:

einde loopt. In oktober zijn weer enkele diensten ver-

een gloednieuw

huisd, en nu wachten enkel de medewerkers van de

exemplaar van de

dienst interne organisatie nog op hun definitieve stek.

gemeentelijke infogids
met allerlei nuttige

Voortaan kan je elke dienst makkelijk terugvinden aan

informatie over onze

de hand van de kleur. Benieuwd naar de kleuren? Die

gemeente.

vind je ook terug op de voorzijde van 2370. Is het toch
allemaal nog een beetje nieuw voor jou? Onze onthaalmedewerker wijst je met alle plezier de weg.

Gratis met de bus op oudejaarsnacht en nieuwjaarsdag
Lijn zorgen ervoor dat je zo lang kunt feesten
als je maar wil. Met de steun van je gemeentebestuur brengen zij jou op oudejaarsnacht en
nieuwjaarsdag, veilig en zonder parkeerproblemen naar je favoriete feestje en weer thuis.
De gemeente Arendonk betaalt immers het
feestbussenbiljet dat je op voorhand kan halen
aan het onthaal van het gemeentehuis, in de bibliotheek of in jeugdhuis ‘t Onkrooid. Met dat
gratis kaartje kan je op 31 december vanaf 18
uur en op nieuwjaarsdag onbeperkt reizen met
De Lijn. Abonnees (Buzzy Pazz of Omnipas) rijden sowieso gratis zonder extra biljet.
Naast een groot aantal bestaande bus- en tramlijnen zet De Lijn ook een aantal extra feestbussen in. Deze rijden naar locaties die normaal ’s
nachts niet te bereiken zijn met het openbaar
Je in groep verplaatsen heeft zo z’n voordelen.

vervoer. De provinciale fuifbussen brengen je

Ook op oudejaarsnacht. Want na een nachtje

zelfs tot aan de deur van je favoriete fuif.

lekker eten, feesten, toosten en kussen durft de

4

vermoeidheid wel eens toe te slaan en neem je

Meer info

beter de bus. Want even belangrijk als goed uit-

www.arendonk.be

gaan, is goed thuiskomen. De chauffeurs van De

www.delijn.be.
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Arendonk wordt rookmeldergemeente
In ons land zijn er zo’n 12 000 woningbranden

Voor de prijs van 19,95 euro kan je op het ge-

per jaar met 120 doden als gevolg. Vooral de

meentehuis terecht voor de aanschaf van je ei-

rook is dodelijk bij een brand. Rook is donker,

gen rookmelder.

snel, giftig en heet. Je wordt er niet wakker van:
twee op drie slachtoffers sterven door verstikking in hun bed.

Meer info
www.provant.be

Dat het gemeentebestuur van Arendonk begaan
is met de veiligheid van onze inwoners, is vanzelfsprekend. Daarom stappen wij mee in de
rookmeldercampagne van het provinciebestuur!
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gratis

De jaarlijkse kerstboomverbranding wordt het officiële startsein
voor de feestelijkheden rond
‘800 jaar Arendonk’:
het wordt een kerstboomverbranding XL met kraampjes op
Deroissart en het marktplein dat
voor de gelegenheid autovrij zal
zijn.
Bij aanvang biedt de gemeente
iedereen een gratis drankje aan.
Als afsluiter trakteren we u op
een spetterend vuurwerk...

14 januari,
officiële
opening
feestjaar
800 jaar
Arendonk!

optreden
Matthias Lens &
Laura Lynn

Bedankt!
Jullie waren weer bijzonder gul in 2011

Missiefeesten

8200 eur o:
r Dora
Voor lekenhelper Jef Viskens en missiezVeusnetezuela!
De Vocht voor pr ojecten in Congo en

Drive for Life
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Seniorenraad in de kijker
De vergrijzing van de bevolking, we horen het

het standpunt van senioren, en formuleren dan

zo vaak, maar wat is er nu van aan? In onze ge-

adviezen aan de beleidsmakers.

meente is ongeveer een vierde van de bevolking
ouder dan zestig jaar, namelijk 2917 mannen en

Daarnaast organiseert de seniorenraad jaarlijks

vrouwen. Dat is heel wat. Het is dan ook be-

een hele reeks activiteiten door en voor actieve

langrijk dat senioren niet over het hoofd worden

senioren. Zo zijn er de filmnamiddag, de daguit-

gezien in het beleid van de gemeente. Daarvoor

stap, kaartnamiddagen en de toneelvoorstelling

zorgt de seniorenraad, die over allerlei onder-

van ’t Soeffleurke. Tot slot zorgt deze adviesraad

werpen advies geeft aan het gemeentebestuur.

elk jaar weer voor kerstpakketten voor alle 80en 90-jarigen en de 100-plussers.

Deze adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de seniorenverenigingen (Okra en Splus), afgevaardigden van de woonzorgcentra,

Meer info

de schepen voor seniorenbeleid, de seniorenbe-

dienst vrije tijd - senioren (Lea Jonkers)

leidscoördinator, en een ambtenaar voor admi-

seniorenbeleidscoördinator (Karine Soenen)

nistratieve ondersteuning. Samen bekijken zij

schepen Frans Lenders

mogelijke beslissingen van het bestuur vanuit

voorzitter Bertha De Vocht

Registreren als orgaandonor
Elk jaar nog sterven te veel mensen die

daarvoor bestemde formulier. Dat kan je in

wachten op een geschikt orgaan. Voor hen

het gemeentehuis invullen en ondertekenen.

is het een gevecht tegen de tijd. Als orgaan-

Familieleden kunnen zich post mortem niet

donor kan je de levenskansen en levenskwa-

meer verzetten tegen het wegnemen van or-

liteit van patiënten sterk verbeteren. Alleen

ganen bij een persoon die zich expliciet als

samen kunnen we het acute tekort aan dono-

donor liet registreren.

ren terugdringen. De tijd dringt.
Hoe registreren als orgaandonor?

Meer info en registratie

Registreren kan enkel schriftelijk met het

dienst burgerzaken

Zwembad Arendonk weer opgeknapt
Tijdens de zomer was het zwembad een tijdje

Er werden ook nieuwe ankerpunten voor de

gesloten wegens renovatiewerken. Beschadigde

zwemlijnen geplaatst, en tot slot werden de

tegels onder de waterlijn van het 25 meterbad

twee lange zitbanken naast het 25 meterbad be-

zijn vervangen en voegen hersteld. Boven de

tegeld. Nu zijn de werken helemaal achter de

waterlijn zijn de tegels van de opstaande zijde

rug, en kan je weer naar hartenlust baantjes

vernieuwd, net zoals de tegels van de overloop-

trekken!

goten en de roosters.
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Bier van hoge goesting
De prachtige woongevel van nummer 19 op het Pelgrimsplein herbergt de jongste aantrekkingspool
van ons Teljorenlekkersdorp. Dirk Vissers en Katrien De Proost hebben er achter hun woning de
dorpsbrouwerij Humulus gehuisvest. Naar aanleiding van het 800-jarig bestaan van Arendonk lanceerden ze enkele weken geleden hun eerste bier: de ‘Arendonker’.

Dirk en Katrien, wie van jullie durft zich de

Dat zou een veel te grote investering zijn ge-

grootste bierkenner te noemen?

weest. Gelukkig hebben we beroep kunnen doen

Dirk: Ik ben altijd een bierliefhebber geweest en

op de creativiteit en handigheid van vele dorps-

met enkele kennissen ging ik wel eens naar een

genoten en sympathisanten. Zo kocht ik voor de

bierproefdag. Dat doe ik trouwens nog altijd. Als

brouwketel een plaat in rvs aan en was iemand

kookouder voor de scouts leerde ik op kamp ie-

bereid om het laswerk uit te voeren. Het is een

mand kennen die al langer geïnteresseerd was

pareltje van vakmanschap geworden.

in zelf bier maken ben en zo kreeg ik er ook be-

Katrien: De brouwerij vormen wij inderdaad

langstelling voor. Daarna zijn we met ons gezin

niet alleen met ons tweetjes. We krijgen hulp

op vakantie vertrokken naar Frankrijk. In mijn

van heel wat mensen en enkele firma’s. Onze

valies zat een cursus die ik van internet had ge-

twee vaders Fons en Marcel zijn misschien wel

download. Na het verlof had ik alles doorwor-

de meest onmisbare schakels. De dorpsbrou-

steld en ben direct begonnen met 30 liter bier te

werij kan ook worden worden bezocht. Groep-

brouwen. Mijn vrouw Katrien is laborante en die

jes van maximaal 12 personen zijn welkom voor

vroeg zich meermaals af welke bevlieging ik nu

een degustatiemoment. Wel op voorhand een

weer had. Maar de microbe is drie jaar lang ver-

afspraak maken.

der blijven evolueren met als resultaat steeds

De Arendonker is jullie eerste bier en bo-

betere bierbrouwsels, al zeg ik het zelf.

vendien het officiële feestbier van 800 jaar

Katrien: En hoe gaat dat met microben? Dat zet

Arendonk. Waarom heb je die naam geko-

zich voort en uiteindelijk ben ik ook aangesto-

zen?

ken door het biervirus. Vroeger dronk ik liever

Dirk: Met het woord Arendonker liep ik al twee

een glaasje wijn en had ik wel wat vooroordelen

jaar in mijn hoofd. Vanaf het moment dat ik

over bier. Maar nu vind ik dat echt een heel mooi

mijn eerste donker bier had gebrouwen. Er zit-

product, gemaakt met ingrediënten die gewoon

ten verschillende betekenissen in. ARENDONK

overal vlakbij te vinden zijn. Ik ben helemaal

natuurlijk als plaats waar het gemaakt is. DON-

omgeslagen. Nu ben ik zelf zo gepassioneerd

KER verwijst naar de kleur en AREN staat voor

met bier bezig dat ik op de HIK in Geel de cursus

het gerst waaruit het bier is gemaakt. Toen we

‘bierkenner’ volg. De docent daar is Erik Van-

hoorden dat Arendonk 800 jaar bestaat in 2012

deperre, de meeste bierliefhebbers kennen hem

was dat natuurlijk de ideale gelegenheid om het

wel.

idee concreet vorm te geven en een eerlijk pro-

Dankzij jullie is er nu eindelijk een bier-

duct op de markt te brengen. Dat de productie

brouwerij in Arendonk. Wat mogen we ons

in Arendonk zelf gebeurt is best wel uniek en

daarbij voorstellen?

maakt dat we terecht van een echt streekbier

Dirk: Vorig jaar na de zomer hebben we achter

mogen spreken. We gebruiken bovendien voor

ons huis de dorpsbrouwerij in de huidige vorm

100% natuurlijke grondstoffen. Zo voegen we

ingericht. Die hebben we de naam Humulus ge-

principieel geen schuimverbeteraars, kleurpig-

geven. Veel moet je achter deze naam niet zoe-

menten of andere kunstmatige smaakmakers

ken. Het is gewoon de Latijnse naam voor hop,

toe.

een belangrijke grondstof voor bier. De brouw-

Zelf noemen jullie de Arendonker een bier

ketels, de gisttank en al het materiaal hier heb-

van ‘hoge goesting’. Welke smaak moet ik

ben we trouwens niet kant-en-klaar gekocht.

mij daar bij voorstellen?

O
ND
ARE
NK

Dirk Vissers,

Katrien De Proost,

geboren op 11 sep-

geboren op 21 februari

tember 1968 en op-

1969 en opgegroeid sa-

gegroeid samen met

men met 2 zussen waar-

3 broers in de Her-

van een tweelingzus in

tevelden. Tewerkge-

de Flierenbos. Tewerk-

steld bij Eandis, actief bij rugbyclub Pit-

gesteld bij Janssen Pharmaceutica, actief

bulls, kookouder bij de scouts en houdt

bij het Rode Kruis en doopselcatechese en

van tuinieren.

houdt van bezoekjes aan RVT Hoge Heide.

Dirk en Katrien zijn 20 jaar gehuwd en hebben 3 kinderen, Lucas, Florine en Carlijne.

Dirk: Eerst moeten we nog zeggen dat er van

Pardon?

de Arendonker twee versies zijn. Naast het don-

Dirk: Ja, die reactie krijgen we dikwijls. Maar

kerkleurig bier, de Arendonker bruin met 8,5%

wees gerust, het is een emmer met vier fles-

alcohol, is er ook een tripel van 8%. We noemen

jes bier erin. We vullen of bottelen geen em-

die gewoon Arendonker Tripel omdat we niet

mers effectief vol met ons bier. Het is gewoon

echt een goede originele naam vonden die kon

een originele verpakking. We verkopen trouwens

wedijveren met Arendonker.

ook kleine houten bakjes met enkele bierflesjes,

Katrien: Alle twee de bieren zijn echt back to

eventueel aangevuld met een origineel Arendon-

basics en gebrouwen volgens het proces van

kerbierglas. Een ideaal geschenkje.

hoge gisting. We voegen er zelfs totaal geen

En is er genoeg bier in voorraad voor ieder-

kruiden bij. De grondstoffen zijn alleen mout,

een?

hop, gist, suiker en water.

Dirk: We hebben 800 bakken bier en dat is niet

Dirk: Wat niet wil zeggen dat het dan simpel is

toevallig. Eén bak voor elk jaar dat Arendonk

om daarmee een goede smaak te creëren. Daar

al bestaat. Maar 800 bakken is ongeveer 6500

heb ik toch serieus mijn hoofd over gebroken en

liter bier. Meer kunnen wij jaarlijks niet maken.

een hele tijd mee geëxperimenteerd. Uiteinde-

De filosofie van onze dorpsbrouwerij is dat we

lijk hebben we voor de Arendonker bruin roos-

alle kook- en rusttijden zodanig respecteren dat

termout en caramel gebruikt. De Arendonker

het bier volop kan rijpen en correcte smaken

Tripel wordt gebrouwen met Münchenermout en

tot stand komen. Brouwen voor eigen dorp en

een delicate aromahop. Het bier drinkt vlot weg

mensen is een ander devies dat we hoog in het

en is daardoor wel wat verraderlijk.

vaandel dragen. Ons bier moet de wereld niet
rondreizen.

Vertellen over bier is aangenaam maar je

Katrien: Bovendien heb je heel wat energie no-

zal begrijpen dat de lezers van 2370 nu

dig om bier te brouwen. We proberen daar zo

misschien al aan het watertanden zijn.

ecologisch mogelijk mee om te springen. Koeling

Waar kunnen ze terecht om een Arendon-

is heel belangrijk in het brouwproces en daarom

ker aan hun lippen te zetten?

doen we dat niet tijdens de zomer omdat we dan

Katrien: In verschillende Arendonkse café’s en

onverantwoord veel energie zouden verbruiken.

hier bij ons in de brouwerij. Elke zaterdag van

Maar mocht in 2012 de voorraad bier op zijn,

10 u tot 12 u zetten we de deuren open. Het

geen nood. Het bier zal ook na 2012 nog worden

aanbod dat we hebben is voor elk wat wils. Zo

gebotteld. Het is een blijver!

is er de bak bier met 24 flesjes. Die bak is op
zich al heel speciaal. Niet uit plastiek maar wel in

Meer info

hout, wat decoratief heel mooi is. Wie een em-

www.dorpsbrouwerijhumulus.be

mer bier wil meenemen, dat kan ook.

www.arendonker.be
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Buurtcomité’s maken een feest van Sinte-Katharina
Na een lange dag aftellen, trokken op vrijdag 25

straat), Moerenstraat, Voorheide, Kloosterbaan,

november onze kinderen bij het vallen van de

Kapelstraat, Poederstraat, Berendonk, Flieren-

avond op pad. Gewapend met een lampionnetje

bos, De Maalberg, Begijnhof, Hogepedestraat en

en een grote draagtas gingen ze van deur tot

Kerkstraat. Een mooi lijstje van zestien buurten,

deur om al zingend snoepgoed te verzamelen.

gespreid over de ganse gemeente.

Verschillende buurten hadden gereageerd op de

Het aantal deelnemende buurten zit overigens

oproep van de gemeente om een lokale actie te

aardig in de lift. Toen het initiatief in 2008 werd

organiseren. Ze hadden hun benodigdheden tij-

gelanceerd waren er zeven deelnemende comi-

dig doorgegeven waarna de gemeente de aan-

té’s, een jaar later elf en vorig jaar namen der-

koop deed van het pakket met ingrediënten.

tien buurten aan het initiatief deel.

De handjes warmen aan een beker warme chocomelk met een zelfgebakken wafel kon in deze
buurten: Hertevelden, Het Einde, De Bosvel-

Meer foto’s

den, Wampenberg (kapel), Wampenberg (Neer-

www.arendonk.be
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Dag van de jeugdbeweging
kinderen en jongeren die lid zijn van de ene of
de andere jeugdbeweging.
Ook in onze eigen gemeente werden de jeugdbewegingen in de bloemetjes gezet. Reeds bij
het krieken van de dag, tussen 7.00 u en 8.30 u,
kon je op het marktplein in je jeugdbewegingsoutfit komen aanschuiven voor een koffiekoek
en een beker warme chocolademelk. Dat het
jeugdwerk in Arendonk springlevend is bewees
de opkomst van ruim 500 kinderen en jongeren.
Eén dag in het jaar is het toegelaten – ja, zelfs
bijna verplicht – om in je jeugdbewegingskle-

’s Avonds was er onder de noemer ‘Nacht van

dij naar school of naar het werk te gaan. Die

de jeugdbeweging’ een cantus voor de leiding

dag was vrijdag 21 oktober, de hoogdag voor

van de Chiro’s, JRK, KLJ en de Scouts. Aanslui-

alle jeugdbewegingen, met andere woorden de

tend waren er nog goedkope pintjes in jeugdhuis

‘Dag van de jeugdbeweging’. Van ’s morgens

’t Onkrooid. Kortom, alle ingrediënten voor een

vroeg tot ’s avonds laat werd in tal van Vlaamse

geslaagde Dag van de jeugdbeweging!

gemeenten het engagement van duizenden jongeren gevierd. Jaar in, jaar uit zetten zij zich

Meer foto’s

met hun leidingsploeg in voor de ruim 240 000

www.arendonk.be

Ballonnen vliegen tot Duitsland
Meer dan honderd ballonnen gingen dit jaar de
lucht in tijdens de Teljoorlekkersdag. Ze legden een erg lange reis af, maar toch vonden 33
kaartjes de weg terug naar Arendonk. En zo weten wij dat de ballon van Jokke het verst is gevlogen, maar liefst helemaal tot in Lindlar, een
dorp in Duitsland.
Samen met de tien andere winnaars van de ballonwedstrijd kwam Jokke zijn prijs in ontvangst

Woar is da?

nemen tijdens de plechtige receptie in het ge-

Maak kans op een echt

meentehuis.

Arendonks geschenk!
Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op
31 januari 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.
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Hoe voetpaden sneeuw- en ijsvrij maken?
• Laat voor je woonst of perceel een doorgang

straat te kieperen.

van tenminste 1,20 meter voor de voetvan-

• Ter hoogte van opritten, oversteekplaatsen

gers. Op het voetpad moeten sneeuw en ijs

en aangeduide haltes voor openbaar vervoer,

langs de rand worden opgehoopt, maar laat

moet de rand van het voetpad eveneens wor-

wel de goten en straatkolken vrij.

den vrijgehouden.

• Bij vriesweer is het verboden op de openbare
weg water te gieten of te laten lopen.
• Het is verboden sneeuw en ijs dat geruimd

• Inbreuken worden gestraft met de gemeentelijk administratieve geldboete van maximaal
250 euro.

wordt voor een ander gebouw te vegen of op

Moet er nog zout zijn?
Winterdienst Arendonk is klaar voor nieuwe winterprik.
De afgelopen winters bewezen dat bij een langdurige sneeuw- en ijzelperiode de zoutvoorraden in snel tempo opgebruikt raken. Bij zoutschaarste moeten dan ook prioriteiten worden
gesteld. In onze gemeente werd daarom beslist
om eerst de grote toegangswegen vrij te maken
en pas daarna de minder druk bereden straten.
Bovendien is strooien op plaatsen waar amper
verkeer komt, niet zinvol omdat het zout onvoldoende wordt ingereden en zo haar effect mist.

Tot slot vestigen we er nog even de aandacht op
dat elke inwoner de verplichting heeft het voet-

Nu de officiële weerkundige start van de winter

pad voor zijn woning/handelszaak sneeuw- en

nadert durven wij

ijsvrij te maken.

de inwoners van Arendonk

al om begrip te vragen als door uitzonderlijke
weersomstandigheden niet alle wegen (onmid-

Gladheidsbestrijding

dellijk) goed bereidbaar kunnen worden ge-

Het Vlaams Gewest staat in voor de gladheids-

maakt.

bestrijding van de gewestwegen. Voor Arendonk
wil dat zeggen dat de diensten van de Vlaamse
Gemeenschap strooien op de N118 (Ravels/Retie) en de N139 (Oud-Turnhout/Reusel). Ook de
omleggingsweg

Bergen-Schutterstraat-Hokken

wordt als grote verzamelweg aanzien en daarom
strooit het Vlaams Gewest ook op dit traject.
Strooiplan Arendonk
Bij strenge winter werken we voor de gemeentewegen (135 km) – uit milieuoverwegingen en
om strooizoutschaarste te voorkomen – met
een strikt prioritair strooiplan. Dat betekent dat
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sneeuw of ijzel. Enkel de wijkverzamelwegen en

Op deze gemeentewegen wordt enkel curatief

de industriewegen worden primair gestrooid.

gestrooid, nooit preventief. Behalve deze straten
worden alle fietspaden in samenwerking met het

Volgende strooironde passen we toe:

Vlaams Gewest vrijgehouden. Voetpaden langs

’t Zand - Kapelstraat - Heikant - Heirbaan -

openbare gebouwen en schoolomgevingen wor-

Hoendergaarsen - Akkerstraat - Broekstraat

den handmatig geruimd.

- Kerkstraat - Hovestraat - Wippelberg - Moerenstraat - Neerbiezen - Hoge Mauw - Roobeek
- Berendonk - Horststraat - Middelvelden Bremberg

- parking Deroissart - marktplein -

Meer info

Maaskens - Poederstraat - De Brulen.

www.arendonk.be/strooiroutes

Een signalisatievergunning
Wat is dat? Moet ik dat hebben?

De vergunning moet minstens twee weken op
voorhand aangevraagd worden en bevat het

Niemand mag de openbare weg privatief gebrui-

aanvraagformulier, een plan waarop de inna-

ken zonder een voorafgaande schriftelijke mach-

me aangeduid staat en een signalisatieplan of

tiging van het gemeentebestuur. Er moet altijd

schets.

tevoren een aanvraag tot inname van openbaar
domein (signalisatievergunning) ingediend wor-

Meer info en aanvraagformulier

den bij de technische dienst op het gemeente-

www.arendonk.be

huis.

technische dienst

Voor volgende werken moet je een vergunning
aanvragen:
• een inname van parkeerplaatsen, stoepen en
fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen

OPGELET!

en -lift ...
• voor het plaatsen van containers, stellingen,
bouwmaterialen ... op openbaar domein

Voor gebruik van de gewestwegen N118
(De Lusthoven, Kloosterbaan, Koeistraat,

• voor het leveren en plaatsen van bouwmate-

Hertevelden, Huiskens) en N139 (Schotel-

rialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt

ven, De Daries, De Valken, Vrijheid, Be-

door een vrachtwagen, kraan ...

gijnhof, Wampenberg, Voorheide, Grens)

• als een of meerdere parkeerplaatsen ingeno-

moet ook het Agentschap Wegen en

men worden voor het leveren van meubels …

Verkeer, District Vosselaar (De Breem 5,

• voor het gedeeltelijk of volledig afsluiten van

2350 Vosselaar - 014 47 30 10) toestem-

wegen door werkzaamheden

ming geven.
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Voorheide veruit milieuvriendelijkste school uit de Kempen
MOS staat voor Milieuzorg Op School en is in
het leven geroepen door de Vlaamse overheid
en provincies. De Voorheide kreeg dat eerbewijs
omdat ze een eigen milieuzorgsysteem had uitgebouwd. Elk schooljaar werd er rond een bepaald onderwerp gewerkt. De thema ’s waren
afvalpreventie, water, energiebesparing, verkeer
en natuur. De MOS-erkenning was een stimulans voor de Voorheide om op de ingeslagen weg
verder te gaan. Nu wordt elk milieuthema jaarlijks verder uitgewerkt tijdens het schooljaar.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het kan alleen
als leerkrachten, leerlingen, directie en ook de
De gemeentelijke basisschool Voorheide mag

ouders steeds blijven zoeken naar manieren om

opnieuw voor twee jaar de groene vlag van het

milieu en ecologie interessant, plezant en uitda-

internationale project Eco-Schools laten wap-

gend voor te stellen.

peren aan de schoolpoort. Op 10 november
mochten ze in Schaarbeek de milieuwimpel in

‘Wat wij allemaal hebben gedaan, is te veel om

ontvangst nemen. Het is nu al de derde keer dat

op te noemen’, vertelt MOS-coördinator Josée.

de Europese jury van de FEE (Foundation for En-

‘We zijn echt wel trots op de moestuin, inclusief

vironmental Education) gecharmeerd wordt door

de beestentoren, die de leerlingen van het derde

de ecologische inzet die de leerlingen en kleu-

en vierde leerjaar met meester Joren onderhou-

ters van de school in de Brulen elke dag tonen.

den. De openluchtklas tijdens Dikke-truiendag
was ook heel leuk. Het milieuvriendelijk ontbijt

Door zes jaar na elkaar de prestigieuze Euro-

van de oudervereniging en de gezonde smoot-

pese milieuonderscheiding binnen te rijven,

hies mag ik zeker niet vergeten te vermelden.

staat de Voorheide wat betreft milieuopvoeding

Dit schooljaar hebben de klassen ook een eigen

eenzaam aan de top in de provincie Antwerpen.

moscotte gemaakt. Maar misschien maakt onze

Maar daar hebben ze op de Vraai dan ook veel

placemat nog het meest duidelijk wat we alle-

energie in gestopt. ‘Het moet nu toch al bijna

maal doen op school.’

vijftien jaar geleden zijn dat wij milieuzorg geïntegreerd hebben in de dagelijkse werking van

Meer info

de school’, vertelt leerkracht Josée Heymans.

www.basisschoolvoorheide.be

‘Daardoor mochten we in 2005 als eerste school

www.milieuzorgopschool.be

het volledige MOS-logo aan het schoolgebouw

www.eco-schools.org

bevestigen.’
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Windmolen opendeur!
Zeven windmolens, als een waar spektakel
zijn ze uit de grond gerezen en ondertus-

opvangen is 60 km/u. Waait het harder,
dan kantelen de wieken automatisch,

sen maken ze al deel uit van het Arendonks

waardoor ze wat minder wind vangen. En

dorpsbeeld. Een jaar lang trokken de groot-

als het meer dan 100 km/u waait, worden

se bouwwerken een heleboel kijklustigen.

de windmolens zelfs stilgelegd.’

Begin oktober, tijdens Open Bedrijvendag,
werd hun nieuwsgierigheid niet langer op

Dat bevestigen Joris Hintjens en Tom Ver-

de proef gesteld. Tijdens deze prachtige

vaeck van Eneco. Zij zijn erg blij met zo veel

nazomerdag konden wij namelijk alle-

belangstelling. ‘We hebben vandaag meer

maal een kijkje gaan nemen in een van

dan 4000 bezoekers geteld. Die konden we

deze reuzen.

niet allemaal in de windmolen ontvangen –
omwille van de beperkte de ruimte – maar

Daar kon ‘2370’ natuurlijk niet ontbre-

voor ons is de dag geslaagd. Voor de men-

ken. Het was even aanschuiven om de

sen is het interessant om de windturbine

windmolen binnenin te kunnen bekij-

eens van heel dichtbij te bekijken, terwijl

ken, maar voor Louis en Ludo was dat

wij hen op deze manier kunnen informe-

het wachten meer dan waard. ‘Wij zijn wel ge-

ren over windenergie. Er komen natuurlijk

ïnteresseerd in de windmolens. Ik ben hier ge-

ook kritische vragen, maar de meeste re-

regeld gepasseerd, en het is interessant om nu

acties zijn erg positief.’

wat meer uitleg te krijgen,’ laat Ludo ons weten.
‘Het is toch speciaal om zo’n molen vanbinnen
te bezichtigen. Op een schermpje kunnen ze allerlei gegevens zien, bijvoorbeeld hoeveel uren
de molen gedraaid heeft.’ Ook de vragen van de
twee heren werden beantwoord: ‘Vandaag zijn
we te weten gekomen dat heel veel wind niet
altijd het beste is voor de windmolens. De maximumsnelheid van de wind die de molens kunnen

Dhr. en Mevr. Moonen-Borgmans

Dhr. en Mevr. Steemans-Meulemans

Huwelijk

50 jaar getrouwd

Dirk Moonen ° 30.01.1963, Turnhout

Gaston Steemans ° 12.02.1933, Retie

Diana Borgmans ° 19.07.1965, Turnhout

Dymphna Meulemans ° 07.12.1936, Arendonk

Gehuwd op 10 november 2011

Gehuwd op 26 oktober 1961

Dhr. en Mevr. Van Herck-Van Beek

Dhr. en Mevr. Wynen-Willems

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Alfons Van Herck ° 04.12.1939, Arendonk

Christiaan Wynen ° 08.05.1935, Arendonk

Maria Van Beek ° 07.09.1940, Ravels

Antonia Willems ° 01.05.1936,

Gehuwd op 12.10.1961

Hoge & Lage Mierden, NL
Gehuwd op 12.10.1961

Doar was da …
In de vorige editie zochten we voor onze prijsvraag ‘Woar is da?’ naar het bruggetje over de
Wamp tussen Brandstraat en Bellekens (achter
de Academie).
Mevrouw Liliane Smets gaf het correcte antwoord en nam een AHA-bon ter waarde van
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25 euro in ontvangst.

