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Contactgegevens & openingsuren
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
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: 11 juli en 15 augustus.

Bibliotheek
Vrijheid 56a
T 014 67 16 14
E arendonk@bibliotheek.be
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: 9 t.e.m. 21 juli en 15 augustus.

Zwembad
Van Eycklaan 7
T 014 67 89 34
E zwembad.arendonk@skynet.be
Openingsuren tijdens de maand juli:
Maandag t.e.m. zaterdag
13.30 u - 21.00 u
Zon- en feestdagen
gesloten
Van 30 juli t.e.m. 2 september is het zwembad gesloten.

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:
11 en 21 juli, 15 augustus en 3 september.

Colofon
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Drukkerij Meeus, Retie

Karabiniers en Dragonders
Bij deze hevige gevechten rond brug 5 in de eerste oorlogsdagen 12, 13 en 14 mei 1940 sneuvelden veertien Belgische Karabiniers en vijf
Franse Dragonders. Tijdens de latere gevechten
rond de Franse stad Arras (een van de eerste
tankgevechten uit WO II) sneuvelden in de omgeving van Mont-Saint-Eloi meer dan tweehonderd soldaten van het 4e regiment de Dragons
Portés.
In 1964 werden de vriendschapsbanden tussen
de gemeenten Arendonk en Mont-Saint-Eloi beIeder jaar opnieuw sedert 1941 herdenken de

zegeld met een plechtige verbroedering. En deze

verbroederingen van de Belgische Karabiniers,

jumelage wordt jaarlijks aangehaald tijdens

Franse Dragonders en de gemeentebesturen

plechtigheden in Arendonk én Mont-Saint-Eloi.

van Mont-Saint-Eloi (Frankrijk) en Arendonk de
militairen die sneuvelden in Arendonk en MontSaint-Eloi in mei ’40.
Ingevolge internationale verdragen had het
Franse leger op 11 mei 1940 postgevat tussen
de Turnhoutse vaart en Tilburg in de gemeenten
Hoge en Lage Mierde. Zij moesten op 11 mei
terugtrekken achter het kanaal in Arendonk bij
de Belgische Karabiniers. Op 14 mei moesten de
Belgische en Franse soldaten de gevechten afbreken tegen een overmachtig Duits leger.
Zo vond op zondag 13 mei de 72ste plechtigheid
van Karabiniers en Dragonders plaats in onze
gemeente. Een bloemenhulde aan het standbeeld op het marktplein en een optocht naar de
Voorheide werden gevolgd door een H. mis in de
kerk van de Voorheide. Daarna was er een ceremonie aan het militaire kerkhof op het Pelgrimsplein. Op zondag 20 mei werd een gelijkaardige
plechtigheid georganiseerd in Mont-Saint-Eloi.
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Nieuw gezicht bij de werkliedendienst
De werkliedendienst van de gemeente is sinds kort versterkt met een polyvalente stielman: Michel Smets. De
werklieden hebben hun stek in de gemeentelijke werkplaats in de Brandstraat, en zorgen o.a. voor het onderhoud van wegen, waterlopen, gemeentelijke gebouwen,
speelterreinen en plantsoenen, maar ook voor de begraafplaatsen en het vervoer van kampmateriaal. Een speciale taak voor Michel is dan weer ongedierte bestrijden op
openbare plaatsen. Veel succes, Michel!

Gemeentelijke speelpleinwerking in juli én augustus
Ouders die in de zomer

aan monitoren geen speelpleinwerking doorgaan

van de gemeentelijke

in augustus, iets wat overigens nooit eerder was

speelpleinwerking

ge-

bruik wensen te maken

voorgevallen sinds de start van de gemeentelijke speelpleinwerking in 1990.

voor de opvang van hun
kroost, kunnen op beide

Bijkomend voordeel van de hogere verloning is

oren slapen. De speelplein-

dat de aangestelde monitoren betere papieren

werking kan deze zomer

kunnen voorleggen en meer ervaring hebben.

namelijk zowel in juli als in

Als ouder kan je dus ook wat dát betreft gerust

augustus worden aange-

zijn als je jouw kinderen naar het speelplein

boden.

brengt voor een dagje ravotten, knutselen of
spelen onder leiding van de enthousiaste ploeg

Door voortaan een beter

animatoren.

loon te betalen, is het een stuk eenvoudiger geworden om tijdig aan het nodige aantal monito-

Meer info

ren te geraken. Er komt dus geen herhaling van

dienst vrije tijd / jeugddienst

de zomer van 2011. Toen kon door een tekort

www.arendonk.be/leven/jeugd/speelpleinwerking

Tarieven speelpleinwerking 2012
Afhankelijk van de gezinssituatie betaal je voor een 10 beurtenkaart:
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50 euro per kaart

één kind ten laste t.e.m. 15 jaar

45 euro per kaart

twee kinderen ten laste t.e.m. 15 jaar

40 euro per kaart

drie of meer kinderen ten laste t.e.m. 15 jaar

60 euro per kaart

buitendorpse kinderen, ongeacht het aantal kinderen ten laste
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Dansen en musiceren
In de academie

Inschrijven kan bij het secretariaat in Turnhout

In Arendonk is een filiaal gevestigd van de stede-

(Kerkplein 32) vanaf 23 juni 2012 op volgende

lijke academie voor Muziek, Woord en Dans van

momenten:

Turnhout. Zo worden er muziek- en balletlessen

zaterdag

23 juni

09.00 u - 12.00 u

gegeven in de klaslokalen en turnzaal van ge-

maandag

25 juni

15.00 u - 20.30 u

meentelijke basisschool Sint-Jan (Schoolstraat 2).

woensdag

27 juni

13.30 u - 18.00 u

zaterdag

30 juni

09.00 u - 12.00 u

De lessen ballet zijn er al voor zesjarigen. Wie

maandag

27 augustus

13.00 u - 17.00 u

muziek wil leren kan dat vanaf acht jaar. Na het

dinsdag

28 augustus

13.00 u - 17.00 u

eerste jaar algemene muzikale vorming, kan je

woensdag

29 augustus

13.00 u - 17.00 u

dan een instrument kiezen. Maar … wens je een

donderdag 30 augustus

13.00 u - 17.00 u

blaas- of een strijkinstrument te bespelen, dan
kan dat bijna altijd al vanaf het eerste jaar. In het

Op zaterdag 1 september start het nieuwe school-

filiaal van Arendonk kan je les volgen voor vol-

jaar 2012-2013.

gende instrumenten: koperblazers, viool, piano
en gitaar.

Nieuwe inschrijvingen van 1 t.e.m. 29 september:

Tarieven
Jongeren <18 jaar:


60 euro
(verminderd tarief 39 euro)

Vanaf 18 jaar:


maandag en dinsdag

15.00 u - 19.00 u

woensdag

13.30 u - 18.00 u

donderdag

15.00 u - 18.00 u

zaterdag

09.00 u - 12.00 u

197 euro
(verminderd tarief 114 euro)

!!! Zaterdag 29 september is de laatste dag van
de inschrijvingen !!!

Een uitgebreide infobrochure is verkrijgbaar bij
het secretariaat van de muziekacademie of te
downloaden via de website.
Meer info

Bij de Fanfare en Harmonie

www.muziekacademie-turnhout.be

Zowel fanfare Wampegalm als harmonie De

014 41 36 38

Arend hebben interessante formules voor beginnende muzikanten die een opleiding volgen aan
de muziekacademie. Deze verenigingen betalen
het volledige cursusgeld terug. Je moet dan uiteraard wel een instrument hebben gekozen dat
past in de harmonie of fanfare. Om de juiste
voorwaarden te weten te komen, neem je best
vooraf even contact op met deze muziekverenigingen.
Meer info
Koninklijke Fanfare Wampegalm
secretariaat.wampegalm@hotmail.com
0477 606 843
Koninklijke Harmonie De Arend
harmoniedearend@telenet.be
014 67 73 64
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Leeservaringen uitwisselen in een leesgroep
Hou je van le-

te praten over een boek. Een leesgroep is dé

zen?

je

manier om op gezellige en interactieve wijze je

graag met an-

Wil

inzicht in een boek te verbreden en te verdie-

dere lezers van

pen, en dit samen met mensen die er alles van

mening

willen weten.

wis-

selen? Zin om
eens echt door

Ook in Arendonk wil de bibliotheek met een lees-

te bomen over een boek? Of zin om gedwongen

groep van start gaan. Heb je interesse? Meld je

te worden eindelijk meer te lezen? Dan is een

alvast aan in de bib. Dan krijg je een seintje

leesgroep iets voor jou!

wanneer we in het najaar officieel starten.

Een leesgroep bestaat uit een aantal personen

Meer info

die samenkomen om een avond of een middag

Bibliotheek Arendonk

Grabbelpas: dé vakantiepas voor kinderen en jongeren
Een

kan

teitenaanbod. Dat gebruik je als een menukaart:

best lang duren. Toch is

zomervakantie

je kiest zelf waaraan je wilt deelnemen en doet

verveling

moment

niets tegen je zin. Sport, spel, knutselen, koken,

nodig en al zeker niet voor

geen

uitstapjes … zowat alles is mogelijk met je Grab-

wie 6 is (of dit jaar nog

belpas.

wordt) en niet ouder dan
15. Voor hen hebben we

Haal snel jouw pasje in huis en ontvang het lijvi-

namelijk Grabbelpas, een

ge programmaboekje voor volgende zomer. Ben

unieke vakantiepas die garant staat voor een af-

je net te oud voor grabbelpas? Stel je gerust

wisselende en boeiende vakantie.

kandidaat als monitor.

Met het pasje, dat je voor een kleine administratieve bijdrage van 2,50 euro koopt bij de jeugd-

Meer info

dienst, krijg je toegang tot een uitgebreid activi-

dienst vrije tijd / jeugddienst

Horeca Arendonk geeft een rondje
Tot 31 oktober 2012 bie-

Met deze proevertjesroute kan je op een leuke

den Arendonkse horeca-

manier wandelend of fietsend onze gemeente

zaken je de gelegenheid

verkennen. Bovendien maak je kans op een

om op eigen tempo te ge-

mooie prijs als je het ‘Rondje Arendonk’ volledig

nieten van hun gevarieerd

aflegt.

aanbod. Voor 3 euro koop
je een folder met een voordeelkaart waarmee
je kan genieten van een aantrekkelijke korting

Meer info en foldertjes

op een van de specialiteiten of een verrassend

dienst vrije tijd / toerisme

extraatje.
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Scouts Carpe Diem blazen 20 kaarsjes uit
Hoe het allemaal begon
Begin jaren ’90 gingen een aantal enthousiaste
jonge mensen de uitdaging aan om een nieuwe
jeugdvereniging op touw te zetten in onze gemeente. Een ambitieus plan, maar de Arendonkenaar droeg de jonge vereniging al snel een
warm hart toe. Zondagnamiddag werd voor vele
jongeren een synoniem van onbezorgd ravotten en naar het jaarlijkse kamp wordt steevast
uitgekeken. Het ledenaantal stijgt elk jaar opnieuw. Momenteel dragen meer dan 200 jongeren uit Arendonk fier hun rood-groene sjaaltje,
De Arendonkse scouts vieren nog een beetje

om nog maar te zwijgen van de vele ouders,

harder dan de rest van Arendonk: zij bestaan 20

sympathisanten en oud-leiding die telkens weer

jaar. Na 800 jaar vertoont onze gemeente nog

klaarstaan met raad en daad.

steeds geen tekenen van sleet. Dat Arendonk
springlevend is bewijzen ook de scouts Carpe

Een eigen stek

Diem.

Deze verjaardag is dan ook geen eindpunt. Bij
Carpe Diem hebben ze er nog veel goesting in.

Feestje

Een volgende mijlpaal in het nog jonge bestaan

Zaterdag 28 april hadden de scouts vrijgehouden

van de scouts zou het bouwen van eigen lokalen

voor hun verjaardagsfeestje. Er werd een heus

kunnen worden. De gemeente werkt momenteel

podium gesjord waarop de leden zelf hun talenten

aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Biesputten.

konden tonen. Aangenaam weer, voldoende eten

Het lijkt er dan ook sterk op dat de vaste stek

en drinken en een gepaste inkleding zorgden

van de scouts aan de rand van het Congobos zal

voor een gezellige namiddag op de speelplaats

komen, een gedroomde locatie.

van de oude school op het Begijnhof. Later op de
avond werd er nog een vervolg gebreid aan dat

Nog meer feesten

feestgedruis met Top of the Pops, een jaarlijks

Volgende maand organiseren de scouts voor de

evenement

vijfde maal Schoeftzakkerock, een plaatselijk

georganiseerd

door

een

groep

enthousiaste sympathisanten.

rockfestival om het begin van het bouwverlof
goed in te zetten. Op 6 juli kan je dus op de
bemdweide gaan kijken naar o.a. Red Zebra,

Woar is da?

Grohl, Band Marginal en de legendarische DJ
Zaki. Stilzitten staat blijkbaar niet in het scoutswoordenboek …

Maak kans op een echt Arendonks geschenk!
Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 31

Meer info
www.scoutsarendonk.be
www.schoeftzakkerock.be

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.
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Kijkdag gemeentehuis
Meer dan duizend mensen kwamen op
29 april een kijkje nemen in het vernieuwde gemeentehuis. Van de bureaus
en de vergaderzalen tot de refter en
zelfs de gloednieuwe raadzaal, geen enkel hoekje van het gemeentehuis werd
overgeslagen, en waar je wilde gaven
onze medewerkers een woordje uitleg.
De kinderen konden zich ondertussen
De winnende kleurplaat werd meteen verwerkt in deze uitgave... Weet je waar?

uitleven in de refter: ze werden gegrimeerd en konden deelnemen aan de
kleurwedstrijd. Wies Claessen werd met
haar mooie kleurplaat de verdiende winnares.
Maar liefst 61 bezoekers namen deel aan
een speciale fotozoektocht waarbij ze de
taken van de personeelsleden probeerden te achterhalen. Bertha Bruyninckx
kwam als winnaar uit de bus en kreeg
van burgemeester Nest Buijs enkele
‘800 jaar’-proevertjes.
Gusta Blockx was de 800ste bezoeker en
zij mocht eveneens van de burgemeester een ‘800 jaar’-pakket in ontvangst
nemen. Maar ook de andere gasten werden niet vergeten. Na de rondleiding in
het gemeentehuis kon iedere bezoeker
genieten van een gratis consumptie in
‘Ontmoeting’.

Zwembad gesloten in augustus
Vanwege werkzaamheden in het zwembad kan er tijdens de maand augustus niet gezwommen worden. De deuren worden gesloten op maandag 30 juli en weer geopend op
maandag 3 september.

Hidrodoe, waar de wondere wereld van water tot leven komt!
Ontdek of herontdek Hidrodoe, het unieke wa-

onze springfonteinen? Kortom, Hidrodoe is meer

terdoecentrum te Herentals, tijdens de zomer-

dan een uitstapje waard.

periode. Meer dan 120 interactieve opstellingen,
zowel binnen als buiten, staan op je te wachten.

Gratis naar Hidrodoe?

Zo leer je ‘water’ op een wel heel bijzonder ma-

Hidrodoe nodigt enkele Arendonkenaren uit voor

nier kennen.

een gratis bezoekje aan het waterdoecentrum.
Om een vrijkaart te winnen stuur je op donder-

Een waterstofraket lanceren, gigantische zeep-

dag 5 juli een e-mail naar info@arendonk.be.

bellen toveren, waterdammen bouwen, zelf een

Ook telefonisch kan je deelnemen via 014 40

schip besturen, een Romeins badhuis bezoeken

90 63. Uit alle telefoontjes en e-mails worden

of samen met Frank De Winne het belang van

de winnaars geloot. Vergeet zeker niet je naam,

water tijdens ruimtereizen ontdekken: een klei-

adres en telefoonnummer te vermelden, zodat

ne greep uit de vele leerrijke en plezierige at-

we contact kunnen opnemen als jij bij de win-

tracties die je tegenkomt op je ontdekkingsreis.

naars bent.

Of laat je je liever meevoeren als een druppel
in onze spannende 4D-film. Ook buiten wachten

Meer info

je tal van attracties: blijf jij droog onder onze

www.hidrodoe.be

waterparaplu? Voer jij het mooiste dansje uit op

014 44 26 58
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Wandelnetwerk Kempens Landgoed: heruitgave wandelkaart
De wandelkaart van het wandelnetwerk Kem-

(Liereman) zijn nu ook inbegrepen. Verder vind

pens Landgoed werd in een nieuw kleedje gesto-

je op de kaart de aansluitingen met de Neder-

ken. Naast de eigenlijke wandelkaart krijg je nu

landse knooppunten in het oosten en noorden

ook een inspiratieboekje mee waarin een aantal

terug.

wandeltips zijn opgenomen. Hierin vind je ook
verschillende suggestielussen die al voor jou zijn

Kaart en boekje zijn te koop bij de dienst vrije

uitgestippeld.

tijd aan 8 euro.

Wandelnetwerk Kempens Landgoed is tevens
een stukje groter geworden: het Turnhouts Ven-

Meer info

nengebied en een gedeelte van Oud-Turnhout

dienst vrije tijd / toerisme

Fitbus in Arendonk

Woonbeurs
Het gemeentebestuur nodigt je uit voor de eerste woonbeurs op 8 september 2012 in feestzaal
‘De Garve’ vanaf 11.00 uur. Deze woonbeurs
wordt opgebouwd rond vier woongerelateerde
thema’s: wonen voor jong en oud, betaalbaar,
energiezuinig en veilig wonen. Die dag zullen allerlei specialisten aanwezig zijn die je rond deze
thema’s kunnen adviseren. Ook de dienst ruimtelijke ordening van onze gemeente zal aanwezig zijn om te helpen met al je vragen over stedenbouwkundige voorschriften.

Om enig idee te hebben van jouw fysieke conditie kon je op 3 maart en 12 mei je laten testen in

Meer info

de Fitbus in het Sportpark Heikant. Het principe

dienst ruimtelijke ordening

is heel simpel: tijdens de eerste fietstest wordt
nagegaan hoe het met jouw fysieke paraatheid
gesteld is. Op basis van die gegevens krijg je
een trainingsschema op maat mee om gedurende 12 weken te trainen. Via de hertest wordt
nagegaan in hoeverre je vooruitgang gemaakt
hebt tijdens die 12 weken. Ook nu krijg je een
nieuw en aangepast schema mee zodat je eventueel verder kan gaan met de trainingsarbeid.
Voor de testdag op 3 maart telden we 77 deelnemers en tijdens de hertest gaven 60 mensen
het beste van zichzelf.
De Fitbus gemist? Ze komt nog in andere gemeenten, en ook daar kan je deelnemen.
Meer info en inschrijven
www.fitbus.be
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Geboorten

Huwelijken

06.01 Christophe, zoon van Laurent Degroote en Christiane

31.03 Jeroen Lauryssen (1986) en An Siemons (1988)

van Ansem

28.04 Wim Witvrouwen (1980) en Ine Vervecken (1987)

09.01 Vince, zoon van Davy Verstraelen en Dorien Robben

05.05 Bert Dierckx (1981) en Leen Gils (1983)

11.01 Ditte, dochter van Tom Caers en Inge Vervoort

01.06 Dennis Gielen (1984) en Maritsa Baelus (1983)

19.01 Erino Eugene, zoon van Eric Menig en Norally Hard

08.06 Bart Marien (1971) en Ann Panis (1974)

21.01 Lander, zoon van Erkki Raeymaekers en Kelly Daemen
22.01 Fiene, dochter van Pieter Van Mechgelen-Claessen en
Evelien Vervecken

Overlijdens

26.01 Adriaan, zoon van Servaas Van Eeckhoudt en Marieke
Beukeleirs
30.01 Lenne, dochter van Willem Kaethoven en Marieke
Castelijns

26.01 Philomena Claessens (1921)
28.01 Maria Dieles (1931)
29.01 Joannes Vandenberk (1936)

11.02 Thomas, zoon van Joachim Arts en Heidi Dhondt

03.02 Elza Brys (1926)

16.02 Shania, dochter van Johan van Herck en Anne Wijnen

03.02 Hilde Voeten (1967)

18.02 Jara, dochter van Anna Snelders

05.02 Maria Slegers (1924)

28.02 Jim, zoon van Jef Van Deuren en Ellen Verhoeyen

08.02 Louisa Marien (1944)

01.03 Sterre, dochter van Sven Huysmans en Kim

16.02 Frans Laurijssen (1915)

Keustermans
07.03 Lasse, zoon van Joost Van Steenbergen en Lies
Spoormans

20.02 Franciscus Vloemans (1928)
03.03 Maria Vosters (1918)
09.03 Jozef Broeckx (1947)

10.03 Janthe, dochter van Davy Hermans en Heidi Verwaest

10.03 Frans Mangelschots (1919)

12.03 Fil, zoon van Joren Blockx en Noortje Wens

16.03 Rina Schoofs (1927)

18.03 Finn, zoon van Joris Cruysberghs en Christine Porto-

18.03 Tom Segers (1971)

Carrero
18.03 Marwa, dochter van Ouahid Benabdallah en Saïda
Gzouli
21.03 Robbe, zoon van Werner Meynendonckx en Ellen Van
Eyck
23.03 Fay, dochter van Mickel Janssen en Petronella
Kaethoven

19.03 Gust Paeshuyse (1929)
22.03 Anna Van Rooy (1929)
23.03 Miranda Otto (1967)
31.03 Germaine Van Vossel (1923)
20.04 Rodney Noest (1957)
24.04 Jacqueline Geenen (1937)
26.04 Victor Heymans (1927)

27.03 Twan, zoon van Benny Maes en Els Hendrickx

27.04 Tom Van Gestel (1986)

04.04 Harper, zoon van Philippe De Rijk en Joke Suykens

27.04 Frans De Vocht (1923)

05.04 Amber, dochter van Glenn Verschueren en Sigi

30.04 Marcel Ooms (1941)

Janssens

02.05 Maria Embrechts (1924)

09.04 Shalina, dochter van Erik Boon en Phanphet Nongnuch

12.05 Marlies van Dijk (1954)

13.04 Ruben, zoon van Jan Seels en Kim Van Rooy

15.05 Annie Geudens (1952)

17.04 Dimas, zoon van Tjorven Engelen en An Evers

16.05 Maria Hendrickx (1935)

18.04 Kaat, dochter van Steven Mertens en Kim Dickens

19.05 Armande Buton (1933)

20.04 Joren, zoon van Wouter Ibens en Caroline De Proost
21.04 Briek, zoon van Paul van Beurden en Liesbet Devos
23.04 Joren, zoon van Hans Leyten en Carolien Pulemans
23.04 Lotte, dochter van Wim Coertjens en Ine Heyns
23.04 Mila, dochter van Patrick Iemants en Nadine Luyts
26.04 Floor, dochter van Wim Lenaerts en Lotte Jacobs
27.04 Mathis, zoon van Stijn De Vocht en Katrien Mertens
27.04 Thijs, zoon van Edwin Claassens en Mirjam Goes
30.04 Wout, zoon van Jan Huybrechts en Mieke Helsen
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Op reis met de kids? Vraag tijdig je kids-ID!
De kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen

extra bescherming in noodgevallen: een uniek

jonger dan twaalf. Ze vervangt het witte kaartje

telefoonnummer waarmee men iemand van de

dat kinderen nodig hebben om naar het buiten-

naaste verwanten van het kind automatisch kan

land te gaan en is gel-

bereiken.

dig voor reizen binnen
Europa en naar enkele

De kids-ID is 3 jaar

niet-Europese landen.

geldig en kost 3 euro.
Opgelet:

de

kids-ID’s

Omdat de kids-ID is af-

afgeleverd in 2009 ver-

geleid van de eID (elek-

vallen dit jaar. Het duurt

tronische

identiteits-

2 tot 3 weken vooraleer

kaart voor al wie ouder

de kaart gemaakt is,

is dan twaalf), is het een

dus wees tijdig met de

ideale leerschool om de

aanvraag!

mogelijkheden van de
eID beter en met meer
vertrouwen

benut-

Meer info

biedt

www.halloouders.be

de kaart kinderen een

dienst burgerzaken

ten.

te

Bovendien

Kijk uit je doppen! Voorrang van rechts, ook voor fietsers
Een bestuurder is niet alleen een automobilist of
motorrijder. Fietsers behoren ook tot die categorie. Zij moeten dus evenzeer voorrang verlenen
aan iedere bestuurder die van rechts komt, zelfs
als je als fietser in een straat rijdt met beperkt
eenrichtingsverkeer zoals de Hovestraat. Fietsers moeten dus, als ze van Wippelberg richting
Koeistraat rijden, altijd voorrang geven op het
verkeer komende uit de Schoolstraat.
Maar niettegenstaande de autobestuurder op
deze plek voorrang heeft, mag hij wel niet verHet zou een vraag kunnen zijn op een rijexa-

geten dat hij fietsers en voetgangers (vooral

men: ‘Wie heeft er hier voorrang op het kruis-

kinderen, bejaarden of personen met een handi-

punt Schoolstraat/Hovestraat? De auto of de

cap) nooit in gevaar mag brengen. Elke bestuur-

fietser?’

der moet dubbel voorzichtig zijn bij de mogelijke aanwezigheid van de kwetsbaardere zachte

Het antwoord

weggebruikers, vooral als hun aanwezigheid op

In de Hovestraat gelden de voorrang-van-

de openbare weg kan worden ingeschat, zoals in

rechtsregels. Dat betekent dat op de kruispun-

de omgeving van scholen.

ten elke bestuurder voorrang moet geven aan
een bestuurder die van rechts komt, ook als

Verkeersveiligheid, daar werken we met zijn al-

deze laatste gestopt is.

len aan!
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Textielinzameling De Kringwinkel WEB
De Kringwinkel WEB wil haar steentje bijdragen

lingen gepland op 2 juli en 29 oktober. Je kan je

aan het behoud van het milieu door herbruik-

textiel ook nog kwijt in de hergebruikcontainers

bare materialen in te zamelen en opnieuw een

in het containerpark of je laat het gratis door

tweede leven te geven. Tegelijkertijd willen we

ons ophalen.

zo jobs creëren voor mensen binnen de sociale
economie.

Spullen schenken aan De Kringwinkel is producten en mensen nieuwe kansen bieden. Bedankt!

De Kringwinkels WEB zamelen huisraad, meubelen, speelgoed … maar ook textiel in. Het

Meer info

gaat hier om herbruikbaar of terug verkoopbaar

www.dekringwinkelweb.be

tweedehands textiel; zoals kleding, handtassen,

014 44 20 40

schoenen, handdoeken, linnen … Textiel dat met
andere woorden versleten, beschadigd of erg
bevuild is, komt niet in aanmerking en mag via
de restafvalzak gesorteerd worden.
Viermaal per jaar ontvang je als inwoner van
Arendonk een zak van De Kringwinkel in je brie-

Kaarten Oktoberfjest:
vanaf nu verkrijgbaar!

venbus. Herbruikbaar textiel kan je dan in de

Mis de schlagerparade op 13 oktober

zak stoppen, waarna De Kringwinkel deze zak bij

niet! Inkomkaarten voor het namiddag-

je thuis ophaalt. Kijk op je ophaalkalender voor

programma zijn vanaf nu te koop aan het

de ophaaldata. Dit jaar zijn er alvast nog opha-

onthaal van het gemeentehuis. Een kaart
kost 25 euro; Arendonkse senioren betalen 20 euro. (Max. 4 kaarten per persoon!)

Landbouwraad in de kijker
De landbouwraad adviseert het gemeentebe-

gerichte initiatieven die te goede komen aan de

stuur bij het uitstippelen van het land- en tuin-

plaatselijke land- en tuinbouw kunnen worden

bouwbeleid. Daarnaast heeft deze adviesraad

genomen, aangemoedigd of uitgebreid. De raad

als taak het overleg en samenwerking tussen

kan ook zelf activiteiten plannen en organiseren.

verschillende landbouw- en tuinbouwinstanties
te bevorderen. Er zijn minimaal drie vergaderin-

Een voorbeeld hiervan is de boerenmarkt, waar-

gen per jaar.

bij je kennis kan maken met verschillende landbouwproducten. Ondermeer eieren, groenten,

De landbouwraad is samengesteld uit vertegen-

kaas, aardappelen en fruit worden er tentoon-

woordigers van volgende verenigingen en be-

gesteld en verkocht. Voor de kinderen is er een

langengroepen: Agra, Groene Kring, KLJ, KVLV,

heuse kinderboerderij met geitjes, schapen,

Landelijke Gilde, Bedrijfsgilde. Daarnaast zijn

kippen, kuikens ... en noem maar op. De KLJ-

er vertegenwoordigers vanuit de landbouwor-

ers zullen op ludieke wijze tonen hoe moderne

ganisaties: rundveehouders, varkenshouders,

landbouw precies werkt. Kom op 9 september

pluimveehouders, akkerbouwers, tuinbouwers

dus zeker een kijkje nemen!

en loonwerkers. Daarbovenop kan elke fractie
uit de gemeenteraad een vertegenwoordiger afvaardigen.

Meer info
dienst ruimtelijke ordening en milieu
schepen Ann Hermans

De landbouwraad bekijkt op welke wijze doel-
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Kies voor goedkopere groene energie
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je

aanbod. Dit vergelijkt meteen de veilingresulta-

daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu?

ten met je huidige contract. Pas dan beslis je

Doe dan mee met de groepsaankoop groene

of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je

stroom en gas van het Antwerpse provinciebe-

overstap kan je rekenen op een helpende hand.

stuur. Onze gemeente Arendonk steunt dit initia-

Aangezien de federale regering besliste om de

tief. Vanaf 18 juni 2012 tot en met 25 september

verbrekingsvergoedingen voor 2 jaar te bevrie-

2012 kan je vrijblijvend en zonder enige aan-

zen, zal iedereen dit jaar kunnen overstappen

koopverplichting inschrijven.

zonder verbrekingsvergoeding.

Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je

Inschrijven

er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgaven

Neem je laatste eindafrekening (12 maanden)

mogelijks kan besparen? Uiteraard door minder

van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf

energie te verbruiken maar ook door bewust je

je online in op www.samengaanwegroener.be

energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch

(doorklikken op provincie Antwerpen). Inschrij-

niet. We bieden onze inwoners opnieuw de mo-

ven kan van 18 juni 2012 tot en met 25 septem-

gelijkheid om in te stappen in een groepsaan-

ber 2012 .

koop groene stroom en gas. Jij hoeft je alleen
maar in te schrijven voor 26 september 2012. Zo

Heb je geen toegang tot het internet, dan hel-

bied jij je samen met heel veel andere inwoners

pen wij als gemeente je graag verder. Vanaf 3

aan als één aantrekkelijke klant op de energie-

september 2012 kan je iedere weekdag van 9

markt. Energieleveranciers kunnen op de online

tot 12 uur terecht in het gemeentehuis bij de

veiling hun beste bod geven. Je hoeft dus zelf

technische dienst. Breng je laatste jaarafreke-

geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg

ning van elektriciteit en aardgas mee, zodat we

je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste

alle gegevens meteen bij de hand hebben.

energieleverancier van de veiling. Pas dan beslis
je of je van energieleverancier verandert.

Opgelet! Wie de voorgaande jaren al had deelgenomen aan de samenaankoopactie raden we

Stap voor stap begeleiding

aan opnieuw in te schrijven op de veiling. De

De firma iChoosr werd aangesteld om de groeps-

voordelige tarieven die men bij de vorige actie

aankoop te organiseren en iedereen stap voor

had bekomen zijn meestal maar voor één jaar

stap te begeleiden. De

geldig.

inschrijvingen worden

verzameld via www.samengaanwegroener.be.
Je vindt er ook een antwoord op de veelgestelde

Meer info

vragen. Heb je nog meer specifieke vragen, dan

Vanaf 18 juni 2012:

kan je iedere werkdag van 9.30 uur tot 16.30

www.samengaanwegroener.be of

uur terecht bij iChoosr via het gratis infonum-

Groene Stroom infolijn 0800 21 134

mer 0800 21 134. Na de veiling op 26 septem-

Vanaf 3 september 2012:

ber 2012 krijg jij van hen een gepersonaliseerd

technische dienst
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Dhr. en mevr. Van Eemeren-Reabel

Dhr. en mevr. Cools-Lodewijckx

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Henricus Van Eemeren ° 30.04.1936, Oud-Turnhout

René Cools ° 17.04.1939, Retie

Maria Reabel ° 01.06.1942, Arendonk

Constantia Lodewijckx ° 09.11.1939, Balen

Gehuwd op 28 februari 1962

Gehuwd op 3 maart 1962

Dhr. en mevr. Vaes-De Jong

Dhr en mevr. Coertjens-Bols

50 jaar getrouwd

65 jaar getrouwd

Alfons Vaes ° 07.06.1937, Arendonk

Frans Coertjens ° 25.05.1925, Arendonk

Maria De Jong ° 03.05.1939, Arendonk

Mathilda Bols ° 30.03.1926, Arendonk

Gehuwd op 5 mei 1962

Gehuwd op 19 april 1947

Doar was da …
In de vorige editie zochten we voor onze prijsvraag ‘Woar is da?’ naar de elektriciteitscabine
aan Roobeek.
Dimfna De Pauw werd geloot uit een heleboel
correcte antwoorden en nam een AHA-bon ter
waarde van 25 euro in ontvangst.
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