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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:
1, 2 en 11 november en 26 december.

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: 1
en 2 november.

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

16.30
17.45
18.45
Dinsdag
09.00
16.30
17.45
18.45
Woensdag 07.15
13.00
		
Donderdag 16.30
17.45
18.45
Vrijdag
07.15
16.15
17.15
Zaterdag
13.00
		

u
u
u
u
u
u
u
u
u

-

17.45
18.45
21.00
10.00
17.45
18.45
20.00
08.15
21.00

u
u
u
u
u
u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u

-

17.45
18.45
21.00
08.15
17.15
21.00
21.00

u
u
u
u
u
u
u

enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub
enkel met abonnement - niet tijdens schoolvakanties
kleuterzwemles in kinderbad van 17.30 u - 18.30 u
enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub
enkel met abonnement - niet tijdens schoolvakanties
kinderzwemles in kinderbad van 15.30 u - 17.30 u + deel groot bad
2 banen groot bad bezet door zwemclub van 17.30 u - 19.00 u
enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub
enkel met abonnement - niet tijdens schoolvakanties
senioren
1 baan groot bad bezet door zwemclub van 17.30 u - 19.00 u
baantjes zwemmen groot bad van 17.00 u - 19.00 u
1 baan groot bad bezet door duikclub 17.00 u - 18.00 u

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
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:
maandag 5 september, woensdag 2 november en maandag 26 december.
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Word wakker! Installeer rookmelders
De provincie Antwer-

je een rookmelder met een tienjarige batte-

pen, het provinciale

rij. Voor dit soort rookmelders betaal je in de

veiligheidsinstituut

meeste winkels makkelijk 25 EUR of meer.

en de gemeentebesturen

3. Slaap op beide oren, tien jaar lang

gestart

De rookmelder die wordt verkocht, gaat 10

met een campagne

jaar mee zonder dat je de batterij hoeft te

om de brandveilig-

vervangen. Je koopt dus 10 jaar gemoeds-

heid

zijn

in

woningen

fors te verhogen. Dat

rust.
4. Een rookmelder ophangen is kinderspel

gebeurt onder meer

Je kunt de rookmelder op twee manieren be-

door rookmelders te verkopen aan een verlaag-

vestigen: met schroeven of met dubbelzijdige

de prijs. De actie loopt nog tot eind 2012.

kleefband. Beide zijn bijgeleverd, aan jou de
keuze!

Vijf goede redenen om de rookmelder aan te
schaffen:

5. Maak kans op prachtige prijzen
Als je een rookmelder aankoopt, kun je deelnemen aan de rookmelderwedstrijd. Heb je al

1. Rookmelders redden levens

een rookmelder in huis? Denk dan eens aan

Wist je dat je 70 tot 100 procent meer kans

je kinderen, ouders, vrienden ... en zeg het

hebt om tijdig uit een brand te komen als je

voort!

rookmelders hebt hangen?
2. Een kleine prijs, een veilige nachtrust

Bestellen en meer info

Voor 21,95 EUR (inclusief verzending) koop

www.mijnrookmelder.be

Betalen met de kaart? Graag!
PMD-zakken, reispas, strippenkaart containerpark,

10-beurtenkaart

speelpleinwerking

Heet van de naald!

...

Voor sommige zaken in het gemeentehuis moet

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief

je betalen. Dat kan ook met de bankkaart, zelfs

via www.arendonk.be!

voor kleine bedragen. Dat is een bewuste keuze,

Of volg ons op Facebook en Twitter!

want betalingen via bancontact zijn makkelijk
en veilig, zowel voor onze medewerkers als voor
jou.
Geen probleem. Let wel, bij het containerpark
Sinds deze zomer kan je niet alleen in het ge-

zal je vanaf maandag 31 oktober 2011 niet meer

meentehuis, maar ook bij het containerpark be-

contant kunnen betalen, enkel nog met de bank-

talen met Bancontact/Mister Cash (geen Visa en

kaart. De veiligheid van onze parkwachters vin-

andere kredietkaarten). We hebben daarvoor

den we heel erg belangrijk. Mensen met minder

nieuwe mobiele toestellen: twee in het gemeen-

goede bedoelingen merken zo dat er geen geld

tehuis - zodat verschillende diensten er gebruik

te rapen valt bij het containerpark.

van kunnen maken - en één bij het containerpark. Eenvoudig, veilig en snel!

Is betalen met bankkaart niets voor jou? Weet
dan dat je nog steeds strippenkaarten voor het

Elektronisch betalen kan dus, maar uiteraard la-

containerpark kan aankopen bij het onthaal van

ten we je de vrije keuze. Betaal je liever cash?

het gemeentehuis.
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Met belgerinkel naar de winkel!
UNIZO en het gemeentebestuur van Arendonk

uit meer dan 200 Vlaamse steden en gemeen-

namen ook dit jaar deel aan ‘Met Belgerinkel naar

ten bespaarden samen 4,5 ton CO2. Tezamen

de Winkel’. Deze campagne stimuleert mensen

fietsten ze 2.731.144 km of 68,15 keer rond de

om meer de fiets te nemen voor korte ritjes. Een

wereld.

maand lang kon je bij 45 Arendonkse handelaars
een stempel krijgen op je spaarkaart.

Door de fiets te nemen deden de Arendonkenaars volgende besparingen:

In totaal werden er 671 spaarkaarten ingeza-

- CO2-besparing: 2.067 kg

meld. Uit deze stapel werden de gelukkigen ge-

- besparing individuele kosten auto: 3.100 EUR

loot, die naar huis gingen met een van de prij-

- besparing

laatste, speciaal voor deze actie ontworpen door

maatschappelijke

kosten

auto:

4.753 EUR

zen: fietsbellen, zadelhoezen en poncho’s. Die

- totale besparing 7.853 EUR

Kaat Tilley, kunnen gebruikt worden als regenjas
én picknickdeken. De hoofdprijs was echter een

Wij hopen dat alle deelnemers blijven fietsen,

originele belgerinkelfiets! Sonja Wuyts was de

ook zij die dit jaar niet in de prijzen vielen. Meer

winnares van deze fiets. Veel fietsplezier, Sonja!

fietsers betekent minder auto’s en onze dorpskern wordt daardoor rustiger, veiliger en aange-

Vijf weken lang sprongen 88 000 Vlamingen

namer. De resultaten van de campagne liegen

meer dan één miljoen keer op de fiets. Fietsers

er niet om!

Kleef en win!
Laat zien dat je trots bent om Arendonkenaar te zijn!
Kleef bijgevoegde sticker op je brievenbus, fiets, rugzak … en win.
Om de 2 weken gaat onze fotograaf op pad om een origineel idee vast te leggen, dat beloond wordt
met een toffe prijs.

DO

EN

AR
NK
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Solliciteren?
Raadpleeg www.arendonk.be voor vacatures. Momenteel zoeken we:
• een poetscoördinator (19/38ste)
• twee medewerkers naschoolse kinderbewaking (max. 13/38ste)
• een polyvalente stielman/vrouw (voltijds)
• een schoonmaker/schoonmaakster gemeentescholen (19/38ste)
Solliciteren kan t.e.m. 23 september.
Meer info
personeelsdienst

Vissen op den Heikant
De visvijver in het sportpark werd helemaal ver-

De vijver is heel wat groter dan vroeger. Is

nieuwd en vooral heel wat groter gemaakt. Voor

dat een verbetering volgens jou?

de aanleg van de nieuwe voetbalvelden was er

Dries: Zeker weten. Vandaag is de eerste keer

veel extra grond nodig. Die haalde men uit de

sinds lange tijd dat ik hier nog eens kom vissen.

vijver; vandaar de flinke uitbreiding.

De vijver ligt dicht bij huis en dat is handig.

Nieuwe vis werd uitgezet en het visreglement

Al iets gevangen?

werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Sinds

Dries: Ja. Na tien minuten al had ik een karper

1 juli kan er dan ook weer gevist worden.

van 2 à 3 kg beet. De grootste vis hier weegt
zo’n 8 kg, dus die proberen we te vangen na-

We gingen ter plaatse een kijkje nemen, en trof-

tuurlijk.

fen er semiprofessioneel visser Dries.
Wist je dat er een visreglement is?
Dries: Nee, maar ik heb wel een visvergunning
gehaald op het gemeentehuis.

Meer info
dienst burgerzaken
sportdienst
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Meer vrouwen aan het stuur van je vereniging? Doe het

OP VROUWENMAAT
Staan er genoeg vrouwen aan het stuur van jouw
vereniging? Hoe trek je meer vrouwen over de streep?
En hoe houd je hen aan dat stuur? Doe dat met deze

Tien tips!
1. Vergader

! Tijd is kostbaar.

2. Vergader alleen als je een concreet doel hebt.
3. Houd rekening met de agenda
van je bestuursleden.
4. Organiseer alleen nuttige activiteiten voor de
deelneemsters.
5. Beperk de vervoerskosten.
Kies een dichtbije locatie of carpool.

6. Beperk de kosten voor drankjes.
Trakteren hoeft niet.
7. Spreek vrouwen persoonlijk aan
voor taken in het bestuur.
8. Neem twijfels weg. Haal vrouwen
over de drempel.
9. Laat iedere vrouw aan bod komen.
Kies voor rotatie.
10. Waardeer elke vorm van engagement.

Gezocht: kampioenen en sportfiguur 2011
De gemeentelijke sportraad en het gemeente-

uiteindelijke bekendmaking zal dan gebeuren op

bestuur huldigen naar jaarlijkse gewoonte de

vrijdag 20 januari 2012 in feestzaal De Garve.

sportlaureaten en sportfiguur van het jaar.

Word jij de opvolger van Idalie De Cartier?
Sportlaureaten
Ook alle andere sportlaureaten van 2011 zullen
dan worden gehuldigd. Vereiste is wel dat deze
sporters een titel hebben behaald. Een tweede
plaats op een kampioenschap komt niet dus in
aanmerking! De periode waarvoor sportprestaties in aanmerking worden genomen, loopt van
1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.
Nomineren?
Namen van kampioenen en kandidaat-sportfiguren kan je ten laatste 9 december 2011 binnenbrengen bij de sportdienst. Als er na die datum
een titel wordt behaald, laat je dit zo snel mogelijk aan de sportdienst weten. Probeer de kandidaturen voldoende te motiveren en digitaal aan

Sportfiguur

te leveren met foto’s en eventueel filmpjes van

De sportfiguur kan een individuele sporter, vrij-

de geleverde prestaties of trainingen.

williger, trainer of ploeg zijn die zich verdienstelijk heeft gemaakt in 2011. Het hoeft dus niet

Formulieren om kandidaat-sportfiguren of sport-

per se iemand te zijn die een titel behaald heeft

laureaten op te geven, kan je downloaden via

in de sport. Van alle kandidaat-sportfiguren wor-

het E‑loket van de gemeentelijke website of ver-

den er drie weerhouden door de raad van bestuur

krijgen bij de sportdienst.

van de sportraad. Via de gemeentelijke website

6

kan je op deze drie kandidaten stemmen van 15

Meer info

december 2011 tot en met 15 januari 2012. De

sportdienst
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Doar was da …
In onze vorige editie zochten we
voor onze prijsvraag ‘Woar is da?’
naar het drinkfonteintje naast de
nieuwe Finse piste in sportpark
Heikant!
De familie Dillen-Cools gaf het correcte antwoord.
Zij namen een AHA-bon ter waarde van 25 EUR in ontvangst.

Tennistornooi van TC De Lusthoven, één groot volksfeest!
Het tennistornooi van TC De Lusthoven blijft een
topgebeuren in de Kempense regio. En dit niet
enkel op sportief vlak. Van 21 juli tot 31 juli werden de tenniswedstrijden massaal gevolgd en
draaide de Pimm’s Bar op volle toeren. Pimm’s is
de huisdrank van het tornooi. ‘Lekker maar verraderlijk’, beweren de liefhebbers.
Het tennisevenement bestaat iets langer dan
vijftien jaar en is één groot Arendonks volksfeest geworden. Overdag werden er gemiddeld
een zestigtal wedstrijden gespeeld. ’s Avonds
hadden de sportlui nog energie genoeg over om

TC De Lusthoven is uitgegroeid tot één van de

te fuiven tot vroeg in de morgen.

grootste tennisclubs van de provincie Antwerpen. Ze telt momenteel meer dan 800 leden,
waarvan er 265 jonger zijn dan 18. Tussen het
oudste en jongste lid gaapt zelfs een kloof van
81 jaar.
Bijna 500 eigen leden namen deel aan het tornooi. 19 spelers haalden de finale waarvan er 11
met de trofee naar huis gingen. Het tornooi is zo
succesvol dankzij de vele leden die zich vrijwillig inzetten als terreinveger, frietbakker, scheidsrechter, Pimm’s-verkoper …
Wil jij ook eens een balletje slaan? Je bent altijd
welkom op De Lusthoven 14.
Meer info
www.tcdelusthoven.be
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Swizzle: 35 jaar Arendonkse rockgeschiedenis
We schrijven het jaar des Heren 1976: 3 kameraden uit de driehoek Steendonk – Schutterstraat –
Van Eycklaan besloten om samen met een neef uit Oud-Turnhout muziek te gaan maken.
Gemotiveerd als ze waren, oefenden ze keihard om hun gekozen instrument onder de knie te krijgen.
In het begin speelden ze covers variërend van “Una paloma blanca” tot “House of the rising sun”.
Ondertussen zijn we 35 jaar verder en is er heel wat veranderd. Wij legden ons oor te luisteren bij
de groep die vandaag de dag bestaat uit Johan van Eemeren, Wim van Eemeren, Danny Jacobs, Eric
Mertens, Ivo Vanherck, Patrick Dubois en Hilde Van Gompel.
The Jail was destijds inderdaad bijzonder
populair bij de Arendonkse jeugd.
Swizzle: Dat klopt! Er kwam een eigen fanmagazine en de zwart-witsjaaltjes werden door heel
wat jonge fans gedragen in die tijd. In samenwerking met Jules Keersmaekers, de betreurde
zaakvoerder van de toenmalige Seabar, werd in
1981 de single “Bon Vivant/Only a loser” opgenomen. Qua populariteit bereikten we stilaan de
top, met drukbezochte concerten als gevolg. Er
werd zelfs een optreden in Manchester (UK) en
Soest (Duitsland) georganiseerd, waar telkens
met een heuse tourbus en Arendonkse fans
naartoe werd gereden.
Hoe is Swizzle destijds ontstaan?
Swizzle: De allereerste naam die destijds aan
de groep werd gegeven was “Square Root”, Engels voor vierkantswortel. Het eerste optreden
was op een tuinfeest bij één van de toenmalige
bandleden thuis. Datzelfde jaar werd er ook opgetreden op het jaarlijkse feest van voetbalclub
Verbroedering Arendonk. Het geoogste succes
daar smaakte naar meer, en de band begon zich
te concentreren op het schrijven van eigen nummers. Verder werd de groep uitgebreid met een
leadzanger. Er volgden legendarische concerten
in het Judolokaal van Arendonk en “Spawater

8

blues” werd een wereldhit in Arendonk en om-

Maar ook The Jail bleef niet duren?

streken.

Swizzle: Omstreeks 1983 besloot Johan Van

En was Square Root een lang leven bescho-

Eemeren, één van de stichtende bandleden, om

ren?

te stoppen. Hij was ondertussen naar Leuven

Swizzle: Het heeft geduurd tot 1980, toen de

verhuisd en drukke beroepsactiviteiten dwongen

leadzanger de groep verliet. Maar De overige

hem tot deze beslissing. Maar weer besloot de

bandleden besloten niet bij de pakken te blijven

rest om door te gaan. Als vervanger werd Patrick

zitten en lijfden een nieuwe zanger in. Tegelijk

Dubois aangetrokken.

werd de bandnaam omgedoopt tot “The Jail”.

Jarenlang was hij gitarist bij Anjo & The Rickies

Men besloot de zaken wat professioneler aan te

en verder fungeerde hij al geruime tijd als ge-

pakken en nog harder te werken aan nieuwe ei-

luidstechnicus bij The Jail. Een logische keuze

gen nummers.

dus…

Miss & Mister Arendonk
In 2012 bestaat Arendonk

met de geweldige eer van am-

800 jaar... en dat gaan

bassadeur en ambassadrice

we vieren! Oude tradi-

van 800 jaar Arendonk. Zij

ties worden nog eens van

worden ook nog overstelpt

onder het stof gehaald en

met prijzen, waaronder kle-

zo krijgt Miss Katrientje in

dingcheques, lederwaren, een

2012 twee opvolgers: Miss

fotoshoot, skireizen, fietsen ...

& Mister Arendonk. Deze

en nog veel meer!

sympathieke

dorpsge-

noten worden verkozen

Word jij Miss of Mister?

tijdens een heuse ver-

Woon je in Arendonk, werd

kiezingsshow op 25 no-

je geboren tussen 1986 en 1996

vember 2011.

en ben je bovendien dorps genoeg
om met de eer van Miss of Mister Arendonk

De vzw 800 jaar Arendonk en jeugdhuis

rond te lopen? Ben je slim, spontaan en

’t Onkrooid slaan de handen in elkaar

enthousiast? Dan kan jij meedingen naar

voor de organisatie van dit evenement.

het kroontje!

De winnaars gaan niet alleen naar huis

Schrijf je nu in via www.onkrooid.be!

En werd de naam The Jail behouden?

Frank Wauters.

Swizzle: Nee. The Jail werd ingeruild voor

Het is op deze momenten geweest dat het over-

Swizzle. Dat is de Engelse benaming voor een

duidelijk werd dat “vriendschap” de sterkste

soort cocktail, doelend op de “cocktail” van ver-

troef en voornaamste drijfveer van Swizzle is.

schillende muziekstijlen die we tot vandaag nog

En

steeds brengen.

Swizzle?

Jullie zijn inderdaad gekend om jullie ijzer-

Swizzle: We zijn gemotiveerder dan ooit. On-

sterke live - reputatie.

dertussen is stichtend lid Johan Van Eemeren op

Swizzle: Dat klopt. We worden al jaren keer op

het “oude nest” weergekeerd en hebben we ons

keer teruggevraagd op tal van evenementen,

versterkt met een zeer straffe zangeres uit Ne-

feesten en festivals in binnen- en buitenland. Zo

derland, Hilde Van Gompel. Er staan nog tal van

mochten we ondermeer optreden op het 40-ja-

optredens op stapel en op 25 november vieren

rig jubileum van RAVAGO in Londen, op het be-

we ons 35 jarig bestaan met een spetterend op-

drijfsfeest van ING Insurance in de Nekkerhal

treden in de Garve.

van Mechelen en op tal van personeelsfeesten

Ook voor de viering van 800 jaar Arendonk

van Belgische en Nederlandse bedrijven. Ook

gaan jullie iets speciaal doen?

in Frankrijk, Zwitserland en Italië gaven we al

Swizzle: We zullen ‘s avonds op het Oktoberfjest

enkele malen “acte de présence”. Maar ook in

op 13 oktober 2012 in de Bemdhal een speciale

ons eigen Arendonk was het vaak prijs: denk

set spelen die zal bestaan uit een mix van onze

maar aan de 10 jaar dat er gevlamd werd op

sterkste fuifnummers en tal van Nederlandstali-

Vrij-Kermis.

ge klassiekers uit het schlagergenre, die we spe-

Maar het is niet altijd even positief ge-

ciaal voor deze avond zullen inoefenen. “Swizzle

weest?

goes schlager” zeg maar. Ambiance verzekerd !

Swizzle: In de afgelopen jaren hebben we he-

Dan wensen we jullie er nog eens 35 jaar

laas definitief afscheid moeten nemen van ex-

bij…

toetsenman Gie Goris en van onze trouwe roadie

hoe

ziet

de

toekomst

eruit

voor
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Finse piste in sportpark Heikant ingelopen
Onze bekendste loopster, Lieve Slegers, nam op
23 juni een vijftigtal (ARAC-)lopers op sleeptouw
om de nagelnieuwe Finse piste in sportpark Heikant in te lopen. Even voordien gaf schepen van
sport Bart Vosters een kort woordje uitleg over
de realisatie van deze sportinfrastructuur.
De gemeentelijke sportraad en atletiekclub Arac
zorgden na het lopen voor een kleine versnapering. Je kan steeds vrij lopen op de Finse piste
(toegang via de Grotstraat) en tijdens de wintermaanden zal de piste verlicht worden tot 22u
’s avonds.
Meer info
sportdienst

Aan wie geef jij een pluim?
Mensen die zich met veel energie inzetten voor

jury vijf laureaten. Elke zender zal via reportages

anderen en voor de samenleving verdienen ze-

‘zijn’ vijf kandidaten voorstellen. Daarna kunnen

ker erkenning, een pluim. De Koning Boudewijn-

de kijkers stemmen voor de kandidaat die vol-

stichting en de regionale tv-omroepen hebben

gens hen De Pluim verdient. In het weekend van

elk op hun manier veel aandacht voor het enga-

17-18 december worden de winnaars bekendge-

gement van mensen. Daarom lanceren ze voor

maakt. Elke winnaar krijgt behalve een pluim,

de achtste keer De Pluim.

2.000 EUR. De vier overige geselecteerden per
zender ontvangen elk 500 EUR.

De bedoeling is burgers te nomineren van wie
je het engagement bewondert. Het gaat om

Ken jij een Arendonkenaar die zich belangeloos

mensen die zich inzetten voor culturele en so-

inzet voor een open en aangename samenleving?

ciale doelen. De kandidaturen worden ingediend

Nomineer hem of haar dan voor De Pluim!

per zendgebied en dienen voor 3 oktober verzonden te worden naar jouw regionale zender.

Meer info

In elk zendgebied selecteert een onafhankelijke

www.depluim.be - 070 344 083 - RTV

Seniorengids bundelt nuttige info voor 60-plussers
Dit najaar ontvangt elke zestigplusser de al-

aanbod komt ter sprake.

lereerste editie van de seniorengids. Daarna
zal elke Arendonkenaar het boekje in zijn brie-

Heb je nog vragen? Dan kan je voortaan terecht

venbus vinden in het jaar waarin hij/zij 60 jaar

in het Sociaal Huis. De medewerkers hebben

wordt. OCMW, gemeente en seniorenraad willen

niet op elke vraag een pasklaar antwoord, maar

op die manier senioren inlichten over heel ver-

zij kunnen je wel gericht doorverwijzen.

schillende aspecten van ouder worden. Je vindt
er een heleboel nuttige informatie over toelagen

Meer info

en zorgvoorzieningen, maar ook het vrijetijds-

Sociaal Huis - Karine Soenen
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Nieuwe afspraken voor je wateraansluiting en afvalwaterafvoer
Hoe vraag je na een verhuizing de aansluiting op het leidingwaternetwerk aan? Kunnen eigenaars
verantwoordelijk gesteld worden voor de waterfactuur van nalatige huurders? Wat moet je doen om
je afvalwater aan te sluiten op het rioleringsstelsel? Op deze en nog vele andere vragen geeft het
nieuwe Algemeen Waterverkoopreglement een pasklaar antwoord. Dit reglement bevat duidelijke
afspraken over alles wat de levering van leidingwater en de afvoer en zuivering van afvalwater en
regenwater aangaat.
Nieuwe rechten en plichten

Verplichte keuring

Het Algemeen Waterverkoopreglement introdu-

Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan je

ceert enkele nieuwe principes.

leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regen-

Regeling voor lekken

water, moet je een keuring van de privéwateraf-

Als je waterverbruik met 50% is gestegen en

voer laten uitvoeren. Ook bij de aanleg van ge-

met minstens 100 m³, moet je watermaatschap-

scheiden riolering op het openbaar domein, met

pij je hiervan op de hoogte brengen. Om de oor-

de verplichting om regenwater af te koppelen op

zaak van het afwijkend hoge waterverbruik op

het privédomein, is een keuring verplicht.

te sporen, kan je gratis een eerste verkennend

Een verzoek tot aansluiting, afsluiting of afkop-

controleonderzoek laten uitvoeren. Bij een ver-

peling richt je aan de rioolbeheerder.

borgen lek is onder bepaalde voorwaarden een

Watermeter per wooneenheid

minnelijke schikking mogelijk.

Elke nieuwbouw moet per wooneenheid een

Waarborg tegen afsluiting

watermeter krijgen. Voor bestaande gebouwen

Watermaatschappijen kunnen de levering van

geldt een overgangsregeling: een gezamenlijke

leidingwater aan een klant niet zomaar stopzet-

watermeter is nog toegestaan, maar bij reno-

ten. Het Algemeen Waterverkoopreglement legt

vatie moeten aparte watermeters worden ge-

de procedure vast die een watermaatschappij

plaatst.

moet volgen voor een afsluiting. Deze moet onder andere herinneringsbrieven sturen en een

Meer info

afbetalingsplan voorstellen.

technische dienst
www.vmm.be - www.pidpa.be - 0800 90 300

Breng je frituurolie en -vet naar het containerpark
Zaterdag 15 oktober 2011 voeren de medewer-

nuttig gerecycleerd en herge-

kers van IOK Afvalbeheer actie op het container-

bruikt worden. Zo wordt het

park van Arendonk. Breng op deze dag tussen

merendeel van de ingezamelde

9 en 12 uur je frituurolie en -vet naar het con-

gebruikte frituuroliën en -vet-

tainerpark en doe mee met onze wedstrijd. Van

ten verwerkt tot milieuvriende-

alle deelnemers in Arendonk wordt er één win-

lijke biodiesel.

win

een leuke
prijs!

naar aangeduid. De winnaar mag tien vrienden
trakteren op een frietje in zijn favoriete frituur!

Dus niet alleen jij wint erbij,

Bovendien is er voor elke deelnemer een leuke

maar ook het milieu!

attentie.
Meer info
Maar er is nog een andere goede reden om je

milieudienst

frituurolie en -vet binnen te brengen! Alle gebruikte frituuroliën en -vetten die correct worden ingezameld via het containerpark, kunnen
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Woar is da?
Maak kans op een echt
Arendonks geschenk!
Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 31 oktober
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.

Besparen op je energiefactuur?
Net zoals vorig jaar organiseert het Antwerpse provinciebestuur een groepsaankoop voor groene
stroom en gas. De provincie zoekt een leverancier die, omdat veel mensen tegelijk overstappen, een
gunstige prijs geeft. Zo bespaarden vorig jaar meer dan 12.000 gezinnen in de provincie gemiddeld
225 EUR per jaar.
Samen op weg naar goedkopere groene energie.
Meedoen?

het gemeentehuis kan je terecht bij de tech-

Ga naar de website www.samengaanwegroener.

nische

be. Bellen kan ook op weekdagen van 9.30 tot

014 40 90 84). Breng dan wel zeker je laatste

16.30 u op de gratis infolijn 0800 21 134. Tot 2

jaarafrekening van aardgas en elektriciteit mee.

dienst

(bert.van.loon@arendonk.be

-

oktober kun je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven. Je krijgt alle info

Win een fiets

en beslist pas later of je effectief overstapt.

Wie inschrijft en daarna ook familie, vrienden of
collega’s overtuigt om mee te doen, maakt kans

Graag hulp?

op een prachtige E-move elektrische fiets ter

Heb je geen internet of heb je graag wat hulp

waarde van 1.700 EUR.

bij het inschrijven? Tijdens de openingsuren van

12

WZC Sint-Isabella verhuisd

Sociaal huis

Wie ooit al van woning veranderde, weet dat

Behalve het woonzorgcentrum heeft ook de

zo’n verhuis heel wat organisatie met zich mee-

administratie van het OCMW en de sociale

brengt. Bedenk dan maar eens hoe het moet

dienst een plekje in het gebouw gekregen.

zijn als 90 rusthuisbewoners van kamer veran-

Vooraan is er een aparte ingang naar de

deren. Dat is precies wat er eind juni gebeurde

nieuwe kantoren, zodat de cliënten goed

in woonzorgcentrum Sint-Isabella. Toch slaagde

ontvangen kunnen worden. Achteraan zijn

het personeel erin deze klus te klaren in minder

er dan weer twee lokalen voorzien voor

dan drie dagen!

de (senioren)verenigingen. De oude kamers van het rusthuis zal het OCMW i.s.m.
Bouwmaatschappij

De

Noorderkempen

ombouwen tot een 23-tal zorgflats.

Tryphon: Ik heb in mijn nieuwe kamer minder
contact met de anderen, maar het personeel
doet zijn best. We drinken voortaan samen koffie in de leefruimte, en zo leren we de mensen
van de gang kennen.
Afscheid nemen van je oude plek, wennen aan

Rosette: Mijn kamer is heel rustig, en ik heb

je nieuwe thuis; een verhuis brengt steeds emo-

uitzicht op de straat en de parking. Als ik in m’n

tionele reacties teweeg. Zeker voor ouderen is

zetel zit met een kruiswoordraadsel, kijk ik dus

verhuizen helemaal niet evident. Op een zonnige

af en toe eens naar buiten.

zomerdag gingen wij dan ook een kijkje nemen

Wat is er beter aan deze kamer t.o.v. de

in het vernieuwde woonzorgcentrum, de heerlij-

oude?

ke geur van vers gebakken pannenkoeken tege-

Rosette: Het is een verbetering. Hier is het veel

moet. Nadat zij hun pannenkoek met ijs hadden

groter. En ik heb nu mijn eigen badkamer, dus ik

opgesmuld, deden bewoners Tryphon, Lina en

kan mij rustig wassen.

Rosette het verhaal van de verhuis uit de doe-

Koen: De vernieuwde kamers zijn meer dan

ken. Kwaliteitscoördinator Koen gaf een woordje

dubbel zo ruim. Ook de eigen badkamer met

uitleg.

douche en wc is heel nuttig voor de bewoners.

Hoe verliep die grootschalige verhuis?

Behalve de nieuwe kamers zijn er ook nieuwe

Koen: We vroegen aan de bewoners en hun fa-

leefruimtes, een animatiezaal, een polyvalente

milie om alle spullen in dozen klaar te zetten.

zaal, een stille ruimte, een fitnesszaal, een groot

Daarna bracht het personeel alles naar de nieu-

terras voor de bewoners van de Luifel en zelfs

we kamer.

een heus kapsalon.

Rosette: De verhuis is vlot verlopen. Alles werd

Voel je je hier thuis?

van tevoren gedaan, en dan namen ze je ge-

Tryphon: Ik mocht mijn portretten meenemen.

woon mee naar je nieuwe kamer.

Ik ben een groot koersliefhebber: elke dag nog

Ben je tevreden met je nieuwe kamer?

spring ik op mijn fiets om een toer te rijden.

Tryphon: ’t Is een goede kamer, want ik heb

Samen met Rik Van Steenbergen ben ik opge-

zicht op de vijver. Elke morgen ga ik de eenden

groeid. Gelukkig kreeg ik een prikbord, dus er

voederen. Ook de groentes die ik teel voor de

hangen in mijn kamer een heleboel foto’s van

keuken van het rusthuis kan ik door mijn raam

mezelf met grote coureurs aan de muur.

zien.

Lina: We maken veel plezier met het personeel

Lina: Ik vind het een ferme kamer. Maar ik vond

en de andere bewoners.

mijn oude kamer plezanter, want ik daar kende

Tryphon: Ik woon hier al acht jaar, en ik weet

ik mijn buren beter.

zeker dat het nergens beter is dan hier.
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Bouw je rijk
Overzicht huishoudelijke energie-, bouw- en renovatiepremies in 2011
Bouwen is duur. Toch zijn er heel wat premies te krijgen, als je tenminste energiezuinig bouwt of
verbouwt. Daarom is het belangrijk dat je weet voor welke premies je in aanmerking komt. In onderstaand overzicht vind je de meeste tegemoetkomingen.
Opgelet: elke actie heeft specifieke voorwaarden. Bovendien hebben enkele premies wijzigingen
ondergaan ten opzichte van voorgaande jaren.

GEMEENTE ARENDONK
Bouwpremie

500 EUR + 75 EUR per kind ten laste

Premie IBA

15% kostprijs van kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (max. 1000 EUR)
VLAAMS GEWEST

Fotovoltaïsche
zonnepanelen

De eigenaar van zonnecellen (< 1MWp) ontvangt gedurende 20 jaar voor elke 1000
kWh een groenestroomcertificaat. Dit heeft een gegarandeerde waarde van 300 EUR.
Wanneer de installatie pas vanaf 01.10.2011 in gebruik wordt genomen daalt dit naar
270 EUR. Vanaf 01.01.2012 is dat nog 250 EUR, op 01.04.2012 bedraagt het 230 EUR
en per 01.07.2012 daalt dit verder naar 210 EUR.

Verbeterings- en
aanpassingspremie

• Verbeteringswerken voor o.a. dak, buitenschrijnwerk, sanitaire installaties, elektrische
installaties, gevel, behandeling stijgvocht …
• Werkzaamheden om de woning aan te passen voor een oudere

Renovatiepremie
Dakisolatiepremie

Voor de renovatie van een woning (max. 10 000 EUR)
Max. 500 EUR (indien minstens 40 m2 nieuw isolatiemateriaal geplaatst)

Groene lening

1,5% korting op uw interestvoet en 40% belastingvermindering op de rest van de
intrest
IOK

Goedkope
energielening
Kempen

Maximumlening van 10 000 EUR (terugbetalingtermijn 5 jaar; interest van 2%; combineerbaar met groene lening en fiscale aftrek).
De werken waarvoor je mag lenen zijn het vervangen van je oude stookketel door een
condensatieketel, warmtepomp, stookketel op hout met automatische voeding, microwarmtekrachtkoppeling, de plaatsing van hoogrendementsbeglazing, de investering in
dak-/muur-/vloerisolatie, de plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling, de energie-audit van de woning en de installatie van een
zonneboiler. (Niet voor fotovoltaïsche zonnepanelen!)
PROVINCIE ANTWERPEN

Toelage woningaan- Aanpassingswerken van een woning voor een oudere o.a. traplift, keuken, sanitair, niveauverschillen … (Voor de aanvang van werkzaamheden aanvragen!)
passing

Meer info
dienst ruimtelijke ordening
Vlaamse Infolijn: 1700
www.eandis.be - onder link ‘klant’, ‘premie aanvragen’
www.energiesparen.be - onder link ’subsidies’
www.bouwenenwonen.be - onder link ‘steunmaatregelen en premies’
www.kempenswoonplatform.be - onder link ‘premies en tegemoetkomingen’
www.premiezoeker.be
www.provant.be - onder link ‘welzijn’
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PREMIES EANDIS
(bestaande woning = aangesloten op
distributienet elektriciteit voor 1 januari
2006)

FISCALE AFTREK of premie max.
2830 EUR (voor fotovoltaïsche zonnepanelen max. 3680 EUR)
overschot mag worden overgedragen worden naar 3 volgende belastbare tijdperken

Plaatsing condensatieketel (HR-top)

125 EUR (bestaande woning)

40% (niet bij nieuwbouw)

Onderhoud bestaande stookketel

-

40%
(niet bij nieuwbouw)

Dakisolatie

2 EUR/m² of 4 EUR/m²
(bestaande woning)

40%
(niet bij nieuwbouw)

Zonneboiler

75 EUR/m² zonnecollectoren
min. 525 EUR
max. 1500 EUR
(bestaande woning)

40%

Superisolerend glas

10 EUR/m²
(bestaande woning)

40%
(niet bij nieuwbouw)

Warmtepomp

max. 1680 EUR
(bestaande woning)

40%

2 EUR/m² of 4 EUR/m²
(bestaande woning)

-

Thermostatische
kranen - regeling

5 EUR/stuk
(bestaande woning)

40 %
(niet bij nieuwbouw)

Keukengeiser

100 EUR
(bestaande woning)

-

Fotovoltaïsche zonnepanelen

-

40%

Energieaudit woning

-

40 %
(niet bij nieuwbouw)

Ventilatiesysteem
met warmterecuperatie

150 EUR
(bestaande woning)

-

Buitenzonwering

10 EUR/m²
(bestaande woning)

-

Domoticasysteem

Nieuwbouw: 100 EUR
Bestaande woning: 150 EUR

-

25 EUR/stuk

-

Van 200 EUR tot 4100 EUR

Max. E60: 20 % korting
Max. E40: 40 % korting onroerende voorheffing

Passiefhuis (E-peil
30 of kleiner)

Woning: 2000 EUR
Appartement: 700 EUR

-

Aardgaswasdroger

250 EUR

-

Muur- en vloerisolatie

CO-melder
E-peil max. E60
(nieuwbouw)

Dhr. en Mevr. Hermans-Olieslagers
60 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

C. Hermans ° 06-09-1924, Hulsel (NL)

Jos De Laat ° 24-12-1935, Arendonk

M. Olieslagers ° 23-07-1932, Arendonk

Stans Van Steenbergen ° 04.08.1928, A’donk

Gehuwd op 19-06-1951

Gehuwd op 17-08-1951

Dhr. en Mevr. Bouwen-Helsen

Dhr. en Mevr. Jespers-Adriaensen

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Jozef Bouwen ° 14-08-1937, Olen

Frans Jespers ° 30-07-1935, Arendonk

Joanna Helsen ° 15-12-1937, Arendonk

Theresia Adriaensen ° 23-03-1938, Oud-T’hout

Gehuwd op 07-07-1961

Gehuwd op 05-08-1961

Dhr. en Mevr. Van Tilt-Bisschop
50 jaar getrouwd
Edouard Van Tilt ° 22-08-1936, Arendonk
Maria Bisschop ° 22-04-1938, Tildonk
Gehuwd op 11-07-1961
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Dhr. en Mevr. De Laat-Van Steenbergen

