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Vernieuwd jeugdhuis ‘t Onkrooid:
openingsweekend 23 en 24 maart!
www.arendonk.be | nummer 1 | jaargang 2 | maart 2012

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:
9 april, 1, 17 en 28 mei.

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: 9
april, 1, 17, 18 en 28 mei.

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)
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:
9 april, 17 en 28 mei.

Colofon
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Drukkerij Meeus, Retie

Mijn Dorp,
wat ken ik jou al lang,
als kind, in ’t spel, zo blij en opgetogen,
en later, over menig bos en riviertjes die er stromen,
zandheuvels bezaaid met “mastebollen”, op je buik naar beneden rollen,
bos op en neer … daar kwam ik … telkens weer …
Groter wordend ontdek ik tussen de hoge bomen
de kleine peperkoekenhuisjes uit mijn kinderdromen.
’t Sluiske in ’t groen, het uitzicht lijkt wel een visioen.
Hoe ver ik ook kijk, hoe groene weiden zich verspreiden,
de zon haar stralen er zachtjes over laat glijden.
Het talrijke grazende vee … dit alles stemt me zo tevree …
De Wamp met kwakende eenden,
de berg, die vroeger eens het Lam Gods mocht heten.
De Toremansmolen, zo vertrouwd, met onder zijn wieken het Heem,
zij bewaart geschiedenis, waar ik zo van hou.
De academie, die ons allen met de tijd
met zijn kunst, kleur, vorm en schoonheid verblijdt.
Het sportpark, geliefd door velen … wat valt er in ons dorp toch veel te beleven …
Gemeentehuis genomineerd … gefeliciteerd!
Dan rijst in al haar trots de torenspits op,
de blinkende haan,
doet zijn deel, geeft de windrichting aan.
Onze kerk in al haar glorie,
waar ik kan bidden en zingen, in de toren klimmen,
zij geeft met klok en klankenspel het ritme aan … roept mensen in ons dorp tesaam …
Mijn dorp, het houdt dapper stand.
Mijn dorp, je wordt nu geleid met vaste hand
door mensen die de Kempense taal verstaan,
zoals de ouderen het ons vroeger hebben voorgedaan.
Mijn dorp, wat een vreugde schenkt gij mij …
Mijn dorp, … ten allen “tij” …
Zoals de meester dichter zei
“O Arendonk, gij schone stad, wat minne wij U zeer,
wij zingen blij jochei vivat, Uw stede nu ter eer”.

Dorpsdichter 2012
Als winnares van de poëziewedstrijd rond het thema ‘Mijn
dorp’ kreeg Maria Faes tijdens de poëzieavond einde 2011
de titel van dorpsdichter 2012. Dit feestjaar zal je dan
ook hier en daar werk van haar kunnen lezen of horen. Zo
vind je hierboven alvast haar winnende gedicht.

Vacature
zwembadbeheerder

‘Bepaal zelf wat je doet!’
De gemeentelijke drugspreventieraad organi-

De Arendonkse Sport- en Cultuurinstel-

seerde in samenwerking met het Sint-Claracol-

lingen vzw zoekt een (m/v)

lege een preventiedag verslaving voor leerlingen
van het vierde jaar. Boodschap van deze dag: ‘Je

ZWEMBADBEHEERDER

hoeft niet te bezwijken voor groepsdruk. Bepaal
zelf wat je doet!’

Sportdienst
voltijds contract onbepaalde duur

Na de inleiding door een afgevaardigde van De

B-niveau

Sleutel (organisatie die zich richt naar mensen
Je bent in hoofdzaak belast met de voor-

met drugproblemen en risicogroepen) trokken

bereiding, de coördinatie, de uitvoering en

de leerlingen naar gemeentelijke feestzaal De

de evaluatie van het zwembadbeleid van

Garve voor de opvoering van het toneelstuk

de gemeente. Je hebt een beleidsadvise-

‘Trip’. Een ontroerende én humoristische thea-

rende en uitvoerende taak om zoveel mo-

tervoorstelling met live muziek over drugs en de

gelijk mensen in de gemeente tot zwem-

andere kant van de roes.

men aan te zetten door het creëren van
Daarna werden de leerlingen in groepen ver-

optimale voorwaarden.

deeld en was er afwisselend een interactieve
Voor deze functie heb je een diploma van

voordracht door De Sleutel en werkvormen door

bachelor lichamelijke opvoeding nodig.

leerkrachten. Kortom: een projectdag waarbij

Zowel mannen als vrouwen kunnen sol-

zowel leerlingen als leerkrachten nog even stil

liciteren.

zullen blijven staan.

De bruto maandelijkse aanvangswedde

Meer info

aan de huidige index bedraagt 2320,66

secretariaat

euro (met haardgeld) of 2297,01 euro
(met standplaatstoelage). De Arendonkse
Sport- en Cultuurinstellingen vzw biedt
ook een aantal extralegale voordelen aan
zoals maaltijdcheques, een gratis groepsverzekering en een fietsvergoeding.
De kandidaturen, vergezeld van cv en diploma’s, moeten uiterlijk op 30 maart 2012
aangetekend verstuurd worden (naar de
Arendonkse Sport- en Cultuurinstellingen
vzw, Vrijheid 29 te 2370 Arendonk (poststempel geldt als bewijs) of kunnen tot
dezelfde datum worden afgegeven op de
sportdienst tegen ontvangstbewijs.

Meer info
dienst vrije tijd / sportdienst
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NIEUW GEZICHT IN HET GEMEENTEHUIS
Het personeelsbestand van het gemeentebestuur is sinds januari
uitgebreid met een poetscoördinator. Deze taak wordt uitgevoerd
door Kim Rossie. Zij staat in voor het dagdagelijks coördineren
van het hele poetsgebeuren van de gemeentelijke gebouwen met
uitzondering van het zwembad. Zo heeft zij de leiding over de
schoonmaakploeg die uit 20 dames bestaat. Samen trachten ze
een nette, hygiënische sfeer na te streven voor de bezoekers.

Gemeentelijke speelpleinwerking in 2012
De gemeentelijke speelpleinwerking had in de

Ouders kunnen gerust hun verlofplanning al be-

zomer van 2011 de grootste moeite om de no-

ginnen opmaken. Komende paasvakantie, maar

dige monitoren te vinden. Het tekort was zelfs

zeker ook in juli en augustus, kunnen de kinde-

zo groot dat er in augustus geen werking kon

ren op het gemeentelijk speelplein komen ravot-

worden aangeboden, tot spijt van alle betrokke-

ten, knutselen en spelen onder leiding van een

nen, niet in het minst de ouders die vaak al jaren

enthousiaste ploeg animatoren.

hun kroost in de vakantie toevertrouwen aan de
goede zorgen van de monitorenploeg.

Denk eraan vooraf de registratie van je kinderen
in orde te brengen aan de balie van de dienst

Een oplossing drong zich op, want een herhaling

vrije tijd. Je kan dan ineens een groepssjaaltje

van augustus 2011 willen we ten stelligste ver-

aanschaffen, alsook een 10 beurtenkaart, waar-

mijden. Door de monitoren beter te betalen voor

van je één ticket (halve dag) of twee (hele dag)

hun opdracht denken we een uitkomst te hebben

ingevuld met je kind meegeeft naar het speel-

gevonden. Voortaan zal een monitor een jobstu-

plein.

dentenloon ontvangen (volgens het zogenaamde
monitorenstatuut) i.p.v. een vrijwilligersvergoeding, waardoor algauw het dubbele kan worden
verdiend. Ook wat de promotie betreft worden
er extra inspanningen geleverd.

Meer info
dienst vrije tijd / jeugddienst

Tarieven speelpleinwerking 2012
Afhankelijk van de gezinssituatie betaal je voor een 10 beurtenkaart:
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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Opendagen Academie Arendonk
Van 10 tot 12 februari nodigde de Academie

berg kon je de ateliers in werking bezoeken. In

Arendonk alle belangstellenden uit om (opnieuw)

het witte huis werd onze befaamde wielrenner

kennis te maken met de verschillende facetten

Rik Van Steenbergen geroemd in zouttapijten.

van het kunstonderwijs. In en rond het prachtig

De leerlingen van de middelbare graad werkten

omgevormde Karel I-gebouw aan de Wampen-

aan dit project op locatie.

Sportief Arendonk op het podium
Voor de derde maal werd ook de trofee van
Sportfiguur uitgereikt. Een verkiezing die zeer
spannend bleek, met wielrenster Liesbet De
Vocht als winnares. De vorige twee jaren was zij
telkens op de tweede plaats geëindigd. Nu dus
wel raak! Ze mocht dan ook het beeld van de
Arendonkse Teljoorlekker in ontvangst nemen.
De Sportfiguur 2011 werd dit jaar voor het eerst
gekozen in twee stemrondes. In de eerste ronde
brachten de leden van de gemeentelijke sportraad hun stem uit. In deze ronde was Liesbet
Dat Arendonk een sportieve gemeente is, werd

duidelijke de sterkste. Nadien volgde de stem-

tijdens de sportlaureatenviering op vrijdag 20 ja-

ming via internet waarmee Caroline de meeste

nuari nog maar eens duidelijk. Maar liefst twee-

stemmers achter zich kreeg. Beide resultaten

honderd kampioenen werden gehuldigd door de

werden opgeteld, met dus Liesbet als de uitein-

gemeentelijke sportraad en het gemeentebe-

delijke winnares. Zwemster Caroline Van Gorp

stuur. Een ganse waaier aan sporten passeerde

eindigde zo als tweede en gymnast Vincent De

de revue: basketbal, voetbal, atletiek, zwem-

Vocht als derde.

men, paardensport, gymnastiek, wielrennen,
volleybal …

NIEUW GEZICHT IN HET GEMEENTEHUIS
Sinds januari is Mieke Van den Bergh de financiële dienst komen
vervoegen. Tezamen met de andere medewerkers maakt zij bestelbonnen op, boekt facturen in, reikt geboortepremies uit …
Mieke en haar collega’s vind je boven in het gemeentehuis.
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Schattenjacht in Arendonkse garages
Een heleboel garagedeuren zullen op 14 en 15
april wagenwijd openstaan! Allerlei spullen worden die dag verkocht: van meubeltjes, gocarts
en fietsen tot boeken, babyspullen en hebbedingetjes. De deelnemende adressen herken je aan
de gele en blauwe ballonnen die de brievenbus
sieren.
Aan de bezoekers van de garageverkoop:
Respecteer de wegcode. Parkeer enkel waar het
mag en kijk uit bij het oversteken. Kom indien
mogelijk te voet of met de fiets.

Meer info
dienst vrije tijd / cultuurdienst

Nieuwe regeling voor fuiven in de Bemdhal
gebeuren. Wie het fuifterrein verlaat en
op een later tijdstip terug binnen wil,
zal opnieuw inkom moeten betalen.
De fuiforganisatoren zullen voortaan
tot het einde van de fuif inkom vragen.
Je hoeft dus niet meer tot in de late
uurtjes te wachten, in de hoop dan
gratis binnen te mogen.
Voor Arendonk is dit een nieuwe werkwijze. In tal van fuifzalen in de omliggende gemeenten wordt dit principe
echter al langer toegepast, met posiOm de overlast voor de omwonenden te beper-

tieve resultaten voor alle betrokken partijen. De

ken, wordt er vanaf dit jaar bij fuiven in de Bemd-

nieuwe regeling wordt in de aanloopfase per fuif

hal gewerkt met een afgebakend buitenterrein.

opgevolgd. Eventuele bijsturingen zijn niet uit-

Het initiatief komt er op vraag van de politie, die

gesloten, mocht dit nodig blijken.

al jaren vaststelt dat vooral bij de grotere fuiven
in de Bemdhal feiten van vandalisme en andere

De Snowparty van 21 januari was de eerste fuif

vormen van overlast worden gepleegd.

waarbij gebruik werd gemaakt van de verplichte
buitenren. De politie was na afloop alvast tevre-

De nieuwe regeling heeft niet alleen gevolgen

den. Er werd namelijk geen enkel feit van van-

voor de organisatoren, maar ook voor de

dalisme of een andere overtreding vastgesteld

bezoekers van de fuiven. Die zullen nog steeds

n.a.v. de fuif in de Bemdhal en dat was in het

een luchtje kunnen gaan scheppen, maar dat

verleden wel eens anders.

moet dan wel op het afgesloten buitenterrein
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zoekt activiteiten

Supervakantie met Grabbelpas

Het uitgebreide activiteitenaanbod van
Grabbelpas wordt samengesteld door de
jeugddienst. Ieder jaar opnieuw is het een
enorme klus om een aanbod van meer
dan

honderd

verschillende

activiteiten

samen te stellen. Uitstapjes, kooklessen,
knutselateliers, sportinitiaties, groepsspelen ... bijna alles is mogelijk.
Ook jij kan hieraan mogelijk bijdragen en het aanbod mee bepalen!
De jeugddienst is namelijk op zoek naar
Deelnemen aan de gemeentelijke vakantiewer-

personen, clubs, verenigingen, hande-

king Grabbelpas is dé garantie op een boeiende

laars ... die het activiteitenaanbod mee

en afwisselende vakantie. Je kan er tal van nieu-

kleur kunnen geven door zelf iets te or-

wigheden uitproberen, met de bus mee naar de

ganiseren. Inhoudelijk krijg je een grote

leukste pretparken, fraaie kunstwerkjes knutse-

vrijheid. Uiteraard wordt in overleg met

len, uiteenlopende lekkernijen koken, superleu-

de jeugddienst bekeken waaraan de ac-

ke spelletjes spelen, kennismaken met verschil-

tiviteit moet voldoen om geschikt te zijn

lende sporten …

voor Grabbelpas.

Grabbelpas is voor jongens en meisjes in de leef-

Kan je zelf niets organiseren, maar ken

tijd van 6 t.e.m. 15 jaar. Het pasje kost slechts

je personen die dat wel kunnen, of heb

2,50 euro en vanaf dan is het aanbod voor jou

je toffe ideeën voor activiteiten … Laat

toegankelijk. Je krijgt een kortingsfolder mee en

het zeker weten, je doet er ons en de

de programmaboekjes voor de paasvakantie en

Arendonkse kinderen een groot plezier

de zomermaanden belanden automatisch in de

mee!

brievenbus van zodra ze klaar zijn.
Per Grabbelpasactiviteit wordt bekeken voor
welke leeftijd die geschikt is. De ene activiteit

Benieuwd wat Grabbelpas allemaal te bie-

zal voor de jongste deelnemers zijn, een andere

den heeft?

keer zullen de wat oudere jongens en meisjes

Rep je dan naar de jeugddienst!

aan de beurt zijn. De activiteiten zijn soms
Meer info

gratis, maar meestal wordt er een beperkte
bijdrage gevraagd.

dienst vrije tijd / jeugddienst

Woar is da?
Maak kans op een echt Arendonks geschenk!
Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 30 april 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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Sportraad in de kijker
In 2007 besliste het

vooral vertegenwoordigers van de sportvereni-

gemeentebestuur

gingen, maar ook andere doelgroepen kunnen

om in te stappen in

er deel van uitmaken: vertegenwoordigers van

het decreet Sport

de scholen, sportdeskundigen, recreatieve spor-

voor

ters … Kortom, iedereen die het sportgebeuren

Allen.

Daar-

door werd de gemeente verplicht om niet alleen

in Arendonk wil ondersteunen is welkom.

een gemeentelijk sportbeleidsplan op te maken
en een sportgekwalificeerde ambtenaar aan te

Ook de sportraad is in eerste instantie een ad-

nemen, maar ook om een gemeentelijke sport-

viesorgaan, en geeft dus advies aan het gemeen-

raad in het leven te roepen.

tebestuur over het sportbeleid in Arendonk.
Een aantal adviezen zijn verplicht, bijvoorbeeld

Uiteraard was er in Arendonk op dat moment

over het jaarverslag van het sportbeleidsplan.

reeds vele jaren een sportraad. Het nieuwe de-

De sportraad is echter vrij om op eigen initia-

creet bracht wel met zich mee dat deze advies-

tief advies te geven omtrent het sportgebeuren

raad nieuw leven werd ingeblazen. Een raad

binnen de gemeente. Behalve adviseren wil de

van bestuur, die maandelijks samenkomt om de

sportraad overleg en samenwerking stimuleren,

actuele sportzaken te bespreken, werd samen-

alsook behoeften detecteren en activiteiten uit-

gesteld uit een tiental afgevaardigden van de

werken. De sportlaureatenviering is daarvan een

sportclubs. De schepen van sport en de sport-

voorbeeld.

functionaris maken ook deel uit van de raad van
bestuur, maar hebben geen stemrecht.

Meer info
dienst vrije tijd / sportdienst (Tom Severijns)

De algemene vergadering komt nu slechts

schepen Bart Vosters

vier- of vijfmaal per jaar samen. De leden zijn

voorzitter Remi van Hees

Heropening ‘t Onkrooid
Tien maanden geleden kwamen aannemer en

Vrijdag kan je de vaste dj’s van het jeugdhuis

architect in jeugdhuis ’t Onkrooid langs om het

aan het werk horen. Zaterdag zijn de bands aan

jeugdhuis gedeeltelijk af te breken, maar geluk-

de beurt. Niemand minder dan Teddiedrum en

kig ook weer op te bouwen. Na de oplevering

Witness proberen dan het podium uit.

door de aannemer deed het jeugdhuis ook een
duit in het zakje. Vrijwilligers bouwden een bal-

IXEL?!

kon, plaatsten een mobiele wand, lasten hun

Om een onderscheid te maken tussen jeugdca-

toog en voerden indrukwekkende schilderwer-

fé en podiumzaal heeft ’t Onkrooid een nieuwe

ken uit. Daarnaast werd ook een permanente

naam in het leven geroepen. Zo zal, bij gebruik

licht- en geluidsinstallatie geïnstalleerd.

van het volledige jeugdhuis, voortaan IXEL worden vermeld op de affiches.

Op 23 en 24 maart kan je

Blijft de mobiele wand tussen

het uiteindelijke resultaat ko-

café en zaal gesloten, dan lees

men bewonderen. Tijdens dit

je gewoon ’t Onkrooid.

openingsweekend is iedereen
welkom. Met een goed gevuld

Meer info

programma worden zowel jon-

www.onkrooid.be

geren als de jeugd van toen

www.ixel.be

verwend.

9

O
ND
ARE
NK

Arendonk mag weer zingen en swingen
Het gratis concertfestival Arendonk Zingt en

We zijn nu nog een goede maand van het

Swingt (AZ) is op 4 en 5 mei reeds aan de elfde

festivalweekend verwijderd. Zoek je nog

editie toe. De grote lijnen van de succesformule

helpers?

blijven behouden: vrijdagavond een zangfestijn

Sim: Helpers zijn uiteraard altijd welkom. Gerda

voor de volwassenen, zaterdagnamiddag zijn

Segers heeft altijd die mensen gezocht, maar nu

de kinderen baas en zaterdagavond optredens

heeft ze de takenlijst doorgegeven aan Martine

van gekende rockbands en dj-sets. Ere wie ere

Elsen. Een hele uitdaging om meer dan zeshon-

toekomt. We laten hoofdorganisator Sim Helsen

derd mensen te vinden die enkele uurtjes komen

aan het woord.

tappen, bonnetjes verkopen of frieten bakken.
Gelukkig kunnen we elk jaar op vaste groepen

Kan je je nog herinneren waarom elf jaar

rekenen die bijvoorbeeld een bepaalde tapbeurt

geleden de eerste editie werd georgani-

op zich willen nemen. Een job waarvoor moei-

seerd?

lijker vrijwilligers te vinden zijn, is uiteraard de

Sim: Omdat een groep mensen vanuit de Chiro

nachtelijke opkuis. Stewards om alles wat in ’t

van ’t Centrum weer wat leven in de brouwe-

oog te houden hebben we ook altijd nodig. Volle-

rij wilde brengen. Het laatste Bemdfestival da-

dig professionele security inhuren is niet betaal-

teerde al van 1994. In de tussenliggende acht

baar. Daarom zoeken we elk jaar een groep van

jaar werd er geen groot dorpsfeest of festival

dertig personen om in de omgeving van het ter-

meer georganiseerd in Arendonk en dat wilden

rein en de omliggende straten een oogje in het

we veranderen.

zeil te houden. Zij zijn ook het aanspreekpunt
voor mensen met vragen en indien nodig roepen

Gaat de opbrengst nog steeds naar het

ze hulp in van het Rode Kruis, Politie of Brand-

goede doel?

weer. Als mensen of verenigingen deze taak mee

Sim: Inderdaad, de helft van de opbrengst gaat

willen invullen, zijn zij heel welkom.

naar hetzelfde goede doel als het eerste jaar,
namelijk de Vlaamse Liga Gehandicaptensport

Hoeveel bezoekers komen er gemiddeld

(VLG). De overige helft wordt verdeeld onder

naar het festival?

de jongens- en meisjeschiro van Arendonk cen-

Sim: Ik tel onze bezoekers niet persoonlijk en

trum. De VLG kan er met ons geld voor zorgen

we verkopen ook geen tickets, dus het juiste

dat gehandicapte jongeren gemakkelijker de

aantal zullen we nooit weten. Maar ik denk dat

weg vinden naar aangepaste sporten. Daarnaast

we mogen uitgaan van zo’n 13 000 bezoekers

is VLG de Belgische afdeling van de Paralympics.

over twee dagen. Groeien in bezoekersaantal

Zij begeleiden en ondersteunen de sporters die

is niet direct ons streefdoel, het fantastische

deze zomer voor een medaille gaan strijden in

weer zorgde vorig jaar voor een massale op-

Londen. De Chiro’s besteden hun deel ook elk

komst. Bij wat minder weer kan dat direct een

jaar aan een bepaald project: verbouwingen,

paar duizend bezoekers schelen. We willen een

investeringen in brandveiligheid, aankoop kook-

gemoedelijk dorpsfeest blijven, met voldoende

materiaal voor het kamp …

drankaanbod, eetstanden … en vooral proberen
alles vlot te laten voorlopen. De zaterdagavond

AZ zal ook in het teken staan van 800 jaar

is traditiegetrouw meer festivalachtig en trekt

Arendonk. Waar zit het verschil met de vo-

meer buitendorpse bezoekers aan. Toch vinden

rige edities?

ook deze mensen Arendonk Zingt en Swingt qua

Sim: Dat lees je in de tweede uitgave van de

sfeer uniek en niet te vergelijken met een ander

feestkrant die half april in de brievenbus zal val-

festival.

len. Ik kan al wel een tipje van de sluier oplichten: taart, taart en nog meer taart, ijsje, pintjes

Naast Gerda Segers is een andere vrouw

en 1000 m² speelparadijs.

van het AZ-voorplan verdwenen. Ann Spa-
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pen was tien jaar lang koorleidster van het

Sim: Er zijn elk jaar zoveel mooie herinnerin-

nu al vermaarde AZ-koor. Vanaf dit jaar

gen. Tijdens het weekend blijft dat echter be-

staan Griet Vaes en Gilsi Smolderen in voor

perkt tot blij zijn dat alles vlot verloopt, af en toe

deze bovenmenselijke taak. Heeft dat ge-

enkele minuten van een optreden meepikken en

zorgd voor voice- & dancedrain?

zien dat de bezoekers het weten te appreciëren.

Sim: Integendeel, we hebben dit jaar zelfs nog

Die twee dagen is er meestal niet veel tijd om

meer zangers en zangeressen op het podium

een paar uur echt niks te doen en te genieten,

staan. Ann was inderdaad de grote drijfveer en

dus dan haal je het uit de kleine dingen. Tijdens

animator van ons koor en zorgde elke repetitie

de opbouw de week voordien, maken we er ‘s

voor de nodige humor en entertainment. Maar

avonds altijd een klein feestje van met de me-

ik ben ervan overtuigd dat Griet en Gilsi dat op

dewerkers. Een pintje drinken rond een vuurtje,

hun manier ook geweldig doen. Het resultaat zie

straffe verhalen vertellen, soms eens iemand

je op 4 mei.

op zijn ‘pony’ zetten. De ganse werkgroep kijkt
ook elk jaar uit naar die week ‘kamperen’ op de

Waar Arendonk Zingt zich onderscheidt van

Bemdweide. Een slecht moment dat elk jaar te-

andere zangmanifestaties is de aanwezig-

rugkomt: zondagmorgen om zeven uur in bed

heid van de AZ-band.

liggen en om halftien je wekker horen om aan

Sim: Die gelegenheidsband is inderdaad een

de afbouw te beginnen.

unicum. Benny en Alek Dom verdelen de drumpartijen, Marc Stoffelen speelt opnieuw de bas,

Hoelang blijft Arendonk Zingt en Swingt

Eddy Maes houdt het koor op de juiste toon en

bestaan? Zolang Sim Helsen de kar blijft

ritme met zijn stem en gitaar, nieuweling Dirk

trekken?

Roefs zorgt voor de gitaarsolo’s en natuurlijk is

Sim: Ik moet na elf jaar bekennen dat ik dit

Matthias Lens opnieuw van de partij voor alles

alles niet alleen organiseer. Er staat een grote

wat met toetsen te maken heeft. We hebben hen

werkgroep achter die het hele jaar door de orga-

allemaal gezegd dat hun partners ook welkom

nisatie mee doet. Het voorbestaan zal dus niet

zijn, dus is het nog even afwachten wie van hen

van één persoon afhangen. Daarnaast beslis-

komt opdagen (knipoogt).

sen wij elk jaar pas op onze eerste vergadering
in september of we doorgaan of stoppen. Dat

Voor eten en drinken moeten bezoekers

hangt uiteraard van het aantal geïnteresseerde

niet van het festivalterrein gaan. Vertel

werkgroepleden af, maar ook van de financiële

eens, wat schaft de pot en het vat?

resultaten van het jaar voordien enz. Dus elk

Sim: Uiteraard is er opnieuw de traditionele fes-

jaar is het onzeker tot in september of we door-

tivalfood: frieten en hamburgers. Maar we bren-

gaan of stoppen.

gen ook elk jaar verse spaghetti, zelfgemaakte
loempia’s en smoutebollen, dat vind je niet op

Tot slot. Welke vraag ben ik vergeten te

elk festival. Qua drank blinken we uit met onze

stellen?

Cavabar, waar niet enkel de sponsors welkom

Sim: Normaal vraag je nu nog een vip-kaart in

zijn, maar ook elke bezoeker die zin heeft in een

ruil voor deze promotie in 2370. Dan kan ik je

glaasje of fles bubbels. Daarnaast hebben we

antwoorden dat je een gastenlijst van tien vrien-

een cocktailbar met een viertal heerlijke cock-

den mag doorgeven die allemaal gratis binnen

tails en zal er dit jaar Arendonker, het Arendonk-

mogen op 4 en 5 mei!

se feestbier, te verkrijgen zijn in onze speciale
bierenbar.
Wat is je mooiste en je minst aangename
herinnering aan AZ?

Meer info
www.arendonkzingt.be
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Warm nest voor kinderen in nesten
Het OCMW-begeleidingstehuis Sint-Isabella is

wordt er aan de problemen gewerkt. Aangezien

niet zo bekend bij de inwoners van Arendonk.

elk gezin en elk probleem anders is, verloopt dit

Nochtans zijn het twee grote huizen waarin 25

niet steeds op dezelfde manier. Sommige kin-

kinderen verblijven en werken er bijna 30 per-

deren gaan in het weekend of tijdens vakanties

soneelsleden. Wel ligt het goed verstopt in het

naar huis, andere kinderen zien hun ouders en-

centrum van Arendonk, weggedoken in het klei-

kel tijdens een bezoek in de leefgroep. Verschil-

ne doodlopende straatje Wolfseind. Het is ook

lende jongeren kunnen na een tijd weer thuis

zichtbaar aan de andere kant van de vijver ach-

gaan wonen, anderen bouwen noodgedwongen

ter het woonzorgcentrum (’t rustoord, zoals ze

verder aan hun eigen weg. Wanneer jongeren

zeggen).

na een verblijf in het begeleidingstehuis weer
thuis of zelfstandig gaan wonen (dit kan vanaf

Door de lange geschiedenis van het begelei-

17 jaar), is het mogelijk om nog een tijd ambu-

dingstehuis is het nog altijd beter gekend als

lante begeleiding aan te bieden.

‘het weeshuis’. Arendonk was halfweg de negentiende eeuw een erg vooruitstrevende gemeente

In de leefgroep wordt er getracht zo ‘huiselijk’

die al sinds 1860 voorzag in opvang van ouden

mogelijk te leven: jongens en meisjes van ver-

van dagen en weeskinderen. Deze hulpverle-

schillende leeftijden verblijven gemengd in de

ning werd ingericht door de toenmalige Com-

leefgroep, er wordt dagelijks vers gekookt, vrien-

missie voor Openbare Onderstand (COO) in sa-

den kunnen op bezoek komen, jongeren krijgen

menwerking met de zusters Vincentius a Paulo

ruimte om buitenshuis te gaan, ieder heeft zijn

uit Deftingen. Oorspronkelijk gebeurde dit on-

eigen (slaap)kamer en eigen spulletjes, zakgeld,

der één dak in het zogenaamde gasthuis. Later

hobby’s … Ondanks alle moeilijkheden willen de

werden er aparte woongelegenheden opgericht:

jongeren er een heel gewoon leven leiden.

het rustoord op de Vrijheid 100 in 1966 en de
kindertehuizen in het Wolfseind in 1969. Op dat

Het is belangrijk dat kinderen en zeker jongeren

moment gaat het vroegere weeshuis over naar

zicht krijgen op hun problematiek en trachten

de sector bijzondere jeugdzorg en de zusters

zelf mee vorm te geven aan hun leven. Van de

maakten stelselmatig plaats voor een team van

jongeren wordt echt één en ander verwacht: in

begeleiders. Zo is de samenwerking tussen de

gesprek gaan met de begeleiding en eventueel

COO en de katholieke zuil overgegaan in een

met hun ouders, durven kijken naar de proble-

samenwerking tussen OCMW Arendonk en de

men waar ze voor staan, keuzes maken, zich

Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jongerenwel-

durven engageren en zoeken naar mogelijke op-

zijn. Vanuit de Vlaamse Gemeenschap worden

lossingen… ‘Samen met deze kinderen op pad

er subsidies gegeven voor de werking, de infra-

gaan’ is vaak niet enkel een zaak ‘exclusief’ voor

structuur en het personeelsbestand.

het begeleidingstehuis, maar vraagt eveneens
veel inzet en betrokkenheid van de plaatselijke

In het begeleidingstehuis verblijven momenteel

scholen, betrokken CLB’s, de vrijwillige mede-

25 kinderen/jongeren in twee verschillende leef-

werkers van sport- en jeugdverenigingen, plaat-

groepen. De jongste is vier jaar, de oudste wordt

sende instanties, familieleden, vrienden en an-

bijna twintig en zal binnenkort zelfstandig gaan

dere belangrijke steunfiguren. Voor de jongeren

wonen. Deze kinderen kunnen niet in hun ge-

is het erg belangrijk dat er rondom het bege-

wone thuismilieu verblijven omwille van uiteen-

leidingstehuis en het gezin netwerken ontstaan

lopende problemen. Samen met de ouders, de

waarin ze zich gedragen voelen.

kinderen, de begeleiding en andere betrokkenen
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Bespaar op energie, plaats dakisolatie!
Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbre-

Infoavond: woensdag 18 april

ken. In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt

In februari werd de samenaankoop toegelicht en

30 % van de warmte door het dak. En toch heeft

werden de verschillende isolatiematerialen voor-

25% van de woningen nog geen dakisolatie.

gesteld. Op basis van de ontvangen inschrijvin-

Nochtans is de investering snel terugverdiend.

gen werden bij verschillende leveranciers offer-

Zeker als je weet dat er ook premies zijn.

tes opgevraagd en vergeleken.
De geselecteerde firma’s zullen hun producten

Samenaankoop dakisolatie

en diensten voorstellen tijdens een infoavond

Onze gemeente organiseert dit najaar samen

die plaatsvindt op woensdag 18 april om 20 u

met Baarle‑Hertog, Oud‑Turnhout, Ravels en de

in zaal De Knaap van OC De Djoelen in Oud-

intercommunale IOK een groepsaankoop van

Turnhout (Steenweg op Mol 3).

dakisolatie. Door een grote groep geïnteresseerden te verzamelen, kunnen we de prijs drukken

Interesse?

waardoor de investering nog sneller terugver-

Nog niet ingeschreven voor de groepsaankoop?

diend zal zijn. Zowel het milieu als je portemon-

Je kan nog steeds vrijblijvend inschrijven.

nee hebben dus voordeel bij deze aankoop.
De groepsaankoop is zowel bedoeld voor isolatiematerialen

voor

zelfplaatsers,

als

voor

uitvoering door een erkend aannemer. Naast

Meer info en inschrijvingsformulier

traditionele zitten ook bio-ecologische isolatie-

www.arendonk.be

materialen in het gamma.

dienst ruimtelijke ordening en milieu

Nieuwe gemeentelijke bouwpremie
De gemeentelijke bouwpremie werd dit jaar

• Muurisolatie

aangepast rekening houdend met de strengere

Het isolatiemateriaal moet een R-waarde heb-

energieprestatieregelgeving.

ben van minimaal 2,5 m²K/W. Spouwmuurisolatie van een bestaande spouw mag een lamb-

Voor nieuwbouwwoningen, appartementen

dawaarde van maximaal 0,060 W/mK hebben

en verbouwingen met architect (uitgebrei-

en de spouw moet minstens 50 mm bedragen.

de dossiersamenstelling)

Om in aanmerking te komen voor de premie

Premiebedrag van 750 euro, mits EPB-verslag

moeten de vrijstaande gevels van de hoofd-

waaruit blijkt dat de woning een energiepeil

bouw voor minimaal 80 % van de oppervlakte

heeft van maximaal E60.

geïsoleerd worden.
• Hoogrendementsbeglazing

Verbouwing zonder architect (eenvoudige

Het glas heeft een U-waarde van maximaal

dossiersamenstelling),

0,8 W/m²K. Om in aanmerking te komen voor

meldingsplicht

of

vrijgesteld van vergunning

de premie, moet minimaal 80 % van de be-

Premiebedrag van 750 euro, mits uitvoering van

staande glasoppervlakte van de hoofdbouw

minstens twee van volgende werken:

vervangen worden door hoogrendementsbeglazing.

• Dakisolatie of zoldervloerisolatie
Het isolatiemateriaal moet een R-waarde heb-

De premie is alleen voor eigenaars met één wo-

ben van minimaal 4,5 m²K/W. De minimale

ning. Eigenaars die een tweede woning verhuren

oppervlakte die geïsoleerd wordt, bedraagt

via OCMW of VMSW komen echter ook in aan-

40 m².

merking.
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Stel je huis open!

Word jij energiemeester?
Energiemeesters zijn lokale ambas-

Doe mee met Ecobouwers Basis en stel

sadeurs voor alles wat met Eco-

jouw huis open in oktober 2012.

bouwers Basis te maken heeft. Zij

Is jouw dak geïsoleerd? Zit er superisolerend

zorgen er mee voor dat de open-

glas in je ramen? Heb je een hoogrendements-

stellers voldoende gewapend zijn

ketel? Denk je bij minstens een van deze vra-

voor de opendeurdagen en dat de

gen: uiteraard! Dan ben jij de geknipte persoon

opendeurdagen

om in oktober 2012 jouw ervaringen door te ge-

worden.

ven aan mensen uit de buurt die nog steeds geld

Ben je sociaal en enthousiasme-

door hun raam gooien.

rend, ben je geïnteresseerd in ener-

bekend

gemaakt

giebesparing en wil je daar iets mee
Wat houdt het in?

doen? Schrijf je dan vóór 15 mei in

Tijdens een of meerdere weekenddagen in okto-

om energiemeester te worden.

ber 2012 ontvang je mensen uit de buurt voor
een gezellige babbel. Je geeft de bezoekers
praktische informatie over de ingrepen – dakisolatie, superisolerend glas of condensatieketel –
die er in jouw huis gedaan zijn. Welke aannemer
heeft de werken uitgevoerd? Is je energiefactuur
gedaald? Is je comfort verbeterd? Hoeveel heeft
het gekost? Welke premies heb je gekregen?
Wat doet Bond Beter Leefmilieu?
Je vindt in ons een helpende hand om de
opendeurdag(en) zonder zorgen te organiseren.
Zo krijg je een praktische leidraad, een raamaffiche en flyers om zelf buurtbewoners, vrienden
en kennissen uit te nodigen. Met al je vragen
kan je terecht bij een helpdesk. En … als waardering voor je deelname ontvang je een krat Primus en twee bierglazen.
Meer info en inschrijven
www.ecobouwers.be/basis
Bond Beter Leefmilieu: 02 282 17 47

Gemeentehuis opent feestelijk de deuren
Ben jij ook benieuwd hoe jouw gemeentehuis eruitziet na de maandenlange verbouwingen? Dan hebben we goed nieuws. Op zondag 29 april (14 tot 17 uur)
stellen we het vernieuwde gemeentehuis open voor het publiek. Je
kan het gebouw eens rustig verkennen, terwijl de kleintjes genieten van kinderanimatie. Bovendien ontvangt elke bezoeker
een gratis drankje.
Die dag is het ook opening van het toeristisch seizoen en
Week van de Amateurkunsten. Zeker de moeite dus om naar
Deroissart af te zakken. Iedereen van harte welkom!

Leerlingen proeven van nabijheidsboerderijen
De uitbouw van een netwerk van nabijheids-

link tussen de producten in de winkelrekken en

boerderijen is het doel van het Leaderproject

hun oorsprong. Spelenderwijs ontdekken de lo-

‘educatief netwerk MarkAanteKempen’ dat in ja-

kale klasjes het eigen platteland in al zijn facet-

nuari 2010 van start ging. Via deze boerderijen

ten.

kunnen kinderen in contact komen met de lokale
land- en tuinbouw. De leraar kan met zijn klas

Eind januari bracht schepen Ann Hermans een

een bezoekje brengen aan het bedrijf dat gele-

bezoek aan de Arendonkse basisscholen om een

gen is in de nabijheid van de school. Zo ontstaat

verrassingspakket te overhandigen. De leerlin-

er een nauw contact tussen de boer en de leer-

gen konden proeven van allerhande educatief

lingen.

materiaal met wat lekkers erbij.

Ook werd er een heus educatief gezelschapsspel
rond land- en tuinbouw ontwikkeld. ‘Weet wat

Meer info

je eet’ toont kinderen uit het lager onderwijs de

www.plattelandseducatiemarkaantekempen.be
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Dhr. en mevr. Sanders-Van Steenbergen

Dhr. en mevr. Verstraelen-Van Cantfort

50 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Eustatio Sanders ° 30.04.1937, Reusel

Alois Verstraelen ° 05.07.1927, Retie

Lilianne Van Steenbergen ° 24.02.1940, A’donk

Maria Van Cantfort ° 04.09.1930, Arendonk

Gehuwd op 24 februari 1962

Gehuwd op 16 februari 1952

Vissersclub de Baars

APV - Arendonkse Postzegel Verzamelaars

100 jarig bestaan

50 jarig bestaan

1912 - 2012

1962 - 2012

Doar was da …
In de vorige editie zochten we voor onze prijsvraag ‘Woar is da?’ naar het kapelletje in het
Congobos.
De familie Erpels-Driesen werd geloot uit de
correcte antwoorden en nam een AHA-bon ter
waarde van 25 euro in ontvangst.
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