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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

Openingsuren tijdens de maanden juli en augustus:
Maandag		
15.30 u - 20.00 u
Dinsdag
09.00 u - 12.00 u 15.30 u - 20.00 u
Woensdag		
13.00 u - 17.00 u
Donderdag		
15.30 u - 20.00 u
Vrijdag		
15.30 u - 20.00 u
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 en 2 november, 25 en 26 december.
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

De bibliotheek is gesloten op volgende dagen:
1 en 2 november, 24, 25 en 26 december.

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:
1 november en 26 december.
Zwembad
Van Eycklaan 7
T 014 67 89 34
E zwembad.arendonk@skynet.be
Maandag		
		
		
Dinsdag
09.00
11.30
		
		
		
Woensdag 07.15
		
		
		
Donderdag		
		
		
Vrijdag
07.15
		
		
		
Zaterdag		
		
		

u - 10.00
u - 12.30

u - 08.15

u - 08.15

16.30 u - 17.45 u
17.45 u - 18.45 u
18.45 u - 21.00 u
u		
u		
16.30 u - 17.45 u
17.45 u - 18.45 u
18.45 u - 20.00 u
u		
13.00 u - 17.30 u
17.30 u - 19.00 u
19.00 u - 21.00 u
16.30 u - 17.30 u
17.45 u - 18.45 u
18.45 u - 21.00 u
u		
16.15 u - 17.15 u
17.30 u - 19.00 u
19.00 u - 21.00 u
13.00 u - 17.00 u
17.00 u - 19.00 u
19.00 u - 21.00 u

Het zwembad is gesloten op zon- en feestdagen.
Openingsuren herfstvakantie:
Maandag tot en met zaterdag
13.30 u - 21.00 u
Vrijdag		
16.15 u - 17.15 u

(enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub)
(enkel groot bad open - enkel met abonnement)
(enkel met abonnement)
(kinderzwemles van 16.30 u tot 17.30 u)
(enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub)
(enkel met abonnement)
(kinderzwemles van 15.30 u tot 17.30 u)
(2 banen groot bad training zwemclub)
(kinderzwemles van 16.30 u tot 17.30 u)
(enkel kinderbaden - groot bad training zwemclub)
(enkel met abonnement)
(senioren)
(1 baan groot bad training zwemclub)
(pretbad)
(baantjes zwemmen in groot bad)
(pretbad)

(senioren)

Colofon
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Gemeenteraadsverkiezingen
Voor wie kies je?

dan een attest van de burgemeester.

Op 14 oktober kies je een nieuwe gemeenteraad en provincieraad. De gemeenteraad kiest

Je kunt een volmacht geven aan iedere andere

vervolgens het college van burgemeester en

kiezer die zelf aan de stemming deelneemt. De

schepenen. De gemeenteraad, de provincieraad

oude regel die de volmacht beperkte tot fami-

en het schepencollege hebben een mandaat van

lieleden, bestaat niet meer. De volmachtkrijger

zes jaar.

kan per verkiezing maar één stem bij volmacht
uitbrengen.

Wanneer mag je stemmen?
Op zondag 14 oktober 2012 kun je in Arendonk

Nieuwe stemcomputers

stemmen van 8 tot 15 uur.

Op zondag 14 oktober stem je met nieuwe
stemcomputers. Er zijn een aantal wijzigingen

Wie mag stemmen?

tegenover vorige verkiezingen. Zo verdwijnt de

De stemming is verplicht voor alle Belgen die

pen waarmee je vroeger je stem moest uitbren-

ouder zijn dan 18 jaar, en over al hun rechten

gen. Voortaan stem je gewoon met je vinger.

beschikken. Niet-Belgen kunnen een aanvraag

Dan krijg je van de stemcomputer een papier-

indienen om te mogen stemmen. Als zij toe-

tje waarop je stem is afgedrukt. Dit papiertje

stemming krijgen, zijn ook zij verplicht om te

moet je dubbelplooien, en dan inscannen aan de

komen stemmen.

stembus. Daarna geef je het aan de voorzitter,
die het vervolgens correct in de stembus stopt.

Volmacht
Wanneer je niet kunt gaan stemmen, kun je een

Binnenkort kan je in het gemeentehuis oefenen

andere kiezer een volmacht geven om in jouw

met de nieuwe stemcomputers. Onze medewer-

plaats te gaan stemmen. Je moet dan het vol-

kers helpen je graag verder. Meer info volgt nog

machtformulier (A95) invullen en binnenbren-

in de gemeentelijke berichtgeving (Hoger Op) en

gen bij de dienst burgerzaken, samen met je

op www.arendonk.be.

kiesbrief en met een bewijs dat aantoont dat je
niet kunt gaan kiezen (attest werkgever, me-

Meer info en formulieren

disch attest …). Als je om privéredenen in het

Dienst burgerzaken - Ann Borgmans

buitenland verblijft (reis, familiebezoek …) moet

ann.borgmans@arendonk.be - 014 40 90 77

je de nodige bewijsstukken voorleggen. Je krijgt

www.vlaanderenkiest.be

Nieuw gezicht in het containerpark
We willen je graag alvast laten kennismaken met Nancy
Spapen. Zij gaat als werkvrouw aan de slag in het
gemeentelijk containerpark. Nancy zal je dus voortaan
samen met de andere parkwachters informeren om je
afval in de juiste container of stapelplaats te deponeren.
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School- en studietoelagen, ook voor jou?
De Vlaamse overheid wil iedereen de kans bie-

kaart nodig, ofwel een federaal token. Surf naar

den om een diploma te behalen. Een schooltoe-

www.studietoelagen.be, klik op de knop online-

lage of een studietoelage kan daarbij helpen. Je

diensten en volg de instructies op het scherm.

kan een toelage aanvragen voor kleuters, leerlingen in het lager en secundair onderwijs en

Werk je liever met een papieren formulier?

studenten in het hoger onderwijs.

Vraag ernaar op het secretariaat van de school.
Je hoeft maar één aanvraagformulier in te vullen

Aanvragen voor dit schooljaar kan je van 1 au-

voor alle kinderen van je gezin, plus een bijko-

gustus 2012 tot en met 1 juni 2013 binnenbren-

mend formulier per leerling of student.

gen. De grootte van het gezinsinkomen bepaalt
of je recht hebt op een toelage.
Meer info
Je kan je aanvraag online indienen. Hiervoor heb

Gratis infonummer 1700

je een kaartlezer en je elektronische identiteits-

www.studietoelagen.be

Nieuw gezicht bij de werkliedendienst
De werkliedendienst van de gemeente is sinds september
versterkt

met

een

nieuwe

stielman

elektrotechniek/

HVAC: Paul Aerts. 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. Paul zal instaan
voor de elektrische en de verwarmingsinstallaties van de
gemeentelijke gebouwen.

Wijkpolitie
De agent op de fiets in je

wijkagenten, en dus vier wijkzones, die adminis-

straat al vaak gezien? Wel,

tratief ondersteund worden door twee dames in

dat is je wijkagent. Hij komt

het politiebureau in de Wippelberg.

bij je langs als je verhuist,
luistert naar je problemen

Wil je weten wie jouw wijkagent is?

en vragen. Kortom, hij is de

Vul dan je straatnaam in op

agent die het dichtst bij de

www.politiekempennoordoost.be!

inwoners staat.
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Elke wijkagent heeft een aantal straten waar hij

Administratieve ondersteuning

verantwoordelijk voor is. In Arendonk zijn er vier

Linda Vercaigne & Vicky Gijsemans
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Filip Stouten

Léon Van Gestel

Frank Hendrickx

Jef Van Bouwel
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Vrijwilligerswerk bij Awel, iets voor jou?
Awel is er voor

En toch blijven er nog heel wat kinderen en jon-

alle kinderen en

geren met hun verhaal zitten. Awel gaat dan ook

jongeren met een

vol enthousiasme op zoek naar nieuwe geënga-

verhaal, een vraag, een probleem: ze kunnen

geerde vrijwilligers om nog meer kinderen en

ons anoniem contacteren over alles wat hen be-

jongeren een luisterend oor te bieden.

zighoudt. We zijn er voor hen door te luisteren,
mee te voelen en mee te denken. Elk contact

Geïnteresseerd?

via e-mail, chat, forum en telefoon is gratis en

Schrijf je dan snel in voor een infoavond in jouw

anoniem.

buurt via www.awel.be/word-vrijwilliger!

Dé drijvende kracht van Awel zijn de vrijwilligers. Zij beantwoorden anoniem, verspreid over

Meer info

afdelingen in heel Vlaanderen, oproepen van

Bel 102 - info@awel.be

kinderen en jongeren.

02 534 37 43

Valpreventie met de valbus
Een op de drie senioren valt minstens een keer

valvrij door het leven te gaan.

per jaar, dikwijls met ernstige gevolgen voor
de gezondheid en het sociaal leven. Valpartijen

Naar aanleiding van de regionale sport- en spel-

kunnen nochtans vaak voorkomen worden. Door

dag van Okra stond de valbus, op vraag van de

voldoende te bewegen, voorzichtig te handelen

werkgroep Gezondheid, donderdagnamiddag 26

en de woning op een veilige manier in te richten.

juli aan het voetbalterrein in de Kerkstraat. Tus-

Vandaar het belang van valpreventie.

sen de verschillende activiteiten kwamen vele
senioren een kijkje nemen. En dat onze senio-

De valbus is een interactieve reizende tentoon-

ren nog fit zijn, bewees de overwinning van de

stelling. Bezoekers leren valrisico’s herkennen

Arendonkse ploeg.

en krijgen nuttige tips om met kleine ingrepen
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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.

Jeugdraad in de kijker
De

jeugdraad

is

De jeugdraad brengt dus enerzijds de lokale

de

gemeentelijke

jeugdwerkinitiatieven op geregelde tijdstippen

adviesraad

voor

samen, wat zeker bevorderlijk is voor de goe-

leden

de samenwerking. Anderzijds wil de raad de

zijn stuk voor stuk

spreekbuis zijn voor alle jongeren. Zo worden

enthousiaste

jon-

ook thema’s als fuifbeleid, inrichting en onder-

gelingen

zich

houd van gemeentelijke speeltuintjes, milieu en

jeugd.

De

die

niet enkel inzetten

verkeersveiligheid niet geschuwd.

voor hun eigen vereniging, maar ook ongeveer
maandelijks met de collega’s van de andere

Af en toe durft de jeugdraad het ook aan om

jeugdwerkinitiatieven samenkomen om ideeën

zelf iets te organiseren. De Dag & Nacht van de

uit te wisselen en een ei te leggen over het ge-

Jeugdbeweging in oktober zijn daar een goed

meentelijk jeugdbeleid. Zo zijn de leden van de

voorbeeld van. In het feestjaar 2012 zien ze het

jeugdraad de voornaamste partners bij de op-

echter nog iets groter. Samen met alle jeugdlei-

maak van gemeentelijke beleidsplannen voor

ding zetten ze hun schouders onder het Okto-

jeugd.

berfjest dat op 13 oktober wordt georganiseerd
als een van de blikvangers ter gelegenheid van

De Arendonkse jeugdraad heeft een halfopen

800 jaar Arendonk.

karakter: zowel vertegenwoordigers van het lokale jeugdwerk als individuele jongeren zijn wel-

Meer info

kom. Op dit moment maken echter enkel jonge-

dienst vrije tijd / jeugd

ren die ook actief zijn binnen de Chiro, Scouts,

schepen Bart Vosters

KLJ, Jeugd Rode Kruis, jeugdhuis ’t Onkrooid en
de Pluswerking deel uit van de adviesraad.

voorzitter Victor van Meerten
ondervoorzitter Steven Leyten
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Dag van de Klant
Op zaterdag 22 september orga-

Op het marktplein zal er voor jong en oud heel

niseert UNIZO de 25ste editie van

wat te beleven zijn. Zo kunnen de kinderen

de Dag van de Klant. Naar jaar-

deelnemen aan de kleurwedstrijd, ballonplooien,

lijkse gewoonte verwennen ook

zich amuseren op het springkasteel … Verder

onze Arendonkse handelaars je

kan

je

genieten

van

een

drankje

op

het

die dag graag met een extraatje. Omdat onze

gelegenheidsterras of je kans wagen aan het rad

gemeente 800 jaar bestaat, wordt deze Dag van

van fortuin en een mooie prijs winnen.

de Klant in een fleurig kleedje gestopt.

Iedereen welkom!

Renovatiewerken zwembad
Net zoals voorgaande jaren sloot het zwembad

In het instructiebad werden de trappen voorzien

ook dit jaar de deuren tijdens de maand augus-

van nieuwe slipwerende tegels. Ook de vloerte-

tus om enkele dringende renovatiewerken uit

gels van de douches waren aan vernieuwing toe

te voeren. Zo werd het dak op voorhand reeds

en werden vervangen. De muren werden voor-

geïsoleerd en van een nieuwe laag roofing voor-

zien van een likje verf en de houten spanten van

zien. Dit was nodig om het probleem van de

het plafond boven het zwembad kregen een on-

aanhoudende lekken aan het dak te verhelpen.

derhoudsbeurt.

Het oude plafond boven de kleedruimtes werd

Na uitvoering van al deze werken was het na-

door een gespecialiseerde firma verwijderd en

tuurlijk poetsen geblazen, zodat alles weer zou

vervangen door een nieuw plafond. De oude tl-

blinken om tegen de opening van het zwembad

lampen werden vervangen door nieuwe inge-

op 3 september de schoolkinderen en zwemfa-

bouwde, tegelvormige armaturen.

naten weer van harte welkom te heten!
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Gezocht: kampioenen en sportfiguur 2012
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 2012 tot en met 31 december 2012.
De gemeentelijke sportraad en het gemeentebestuur huldigen naar jaarlijkse gewoonte de

Namen van kampioenen en kandidaat-sportfigu-

sportlaureaten en sportfiguur van het jaar.

ren kan je ten laatste 14 december 2012 binnenbrengen bij de sportdienst. Als er na die da-

De sportfiguur kan een individuele sporter, vrij-

tum een titel wordt behaald, laat je dit zo snel

williger, trainer of ploeg zijn die zich verdienste-

mogelijk aan de sportdienst weten. Probeer de

lijk heeft gemaakt in 2012. Het hoeft dus niet

kandidaturen voldoende te motiveren en digitaal

per se iemand te zijn die een titel behaald heeft

aan te leveren met foto’s en eventueel filmpjes

in de sport. Van alle kandidaat-sportfiguren wor-

van de geleverde prestaties of trainingen.

den er drie weerhouden door de raad van bestuur
van de sportraad. Via de gemeentelijke website

Formulieren om kandidaat-sportfiguren of sport-

kan je op deze drie kandidaten stemmen van 18

laureaten op te geven, kan je downloaden via

december 2012 tot en met 15 januari 2013. De

het e‑loket van de gemeentelijke website of ver-

uiteindelijke bekendmaking zal dan gebeuren op

krijgen bij de sportdienst.

vrijdag 18 januari 2013 in feestzaal De Garve.
Word jij de opvolger van Liesbet De Vocht?
Meer info
Ook alle andere sportlaureaten van 2012 zullen

dienst vrije tijd / sportdienst

Beachvelden in Sportpark Heikant
Niet enkel voor atletiek, joggen, voetbal en vis-

Je kan de nethoogte op eenvoudige wijze veran-

sen kan je terecht in het Sportpark Heikant,

deren zodat een van beide sporten gespeeld kan

maar voortaan ook voor twee strandsporten.

worden. De velden zijn vrij toegankelijk, reser-

Naast de atletiekpiste worden namelijk twee vel-

veren is niet nodig.

den aangelegd om beachvolleybal en beachtennis te kunnen spelen.

Meer info
dienst vrije tijd / sportdienst
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Een hele zome

er kampplezier!
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De roze pompoenen van De Hoge Heide
op 21 oktober verkocht ten voordele van Kom
op tegen Kanker.’
De roze pompoen dankt zijn naam aan de roze
schil. Het vruchtvlees blijft echter oranje zoals
dat van de gewone pompoen en is eveneens eetbaar. Ook het gewicht van de roze pompoenen
blijft draaglijk, een tiental kilo. Er moet dus geen
heftruck bij te pas komen om de pompoenen
te verplaatsen zoals bij de reuzenpompoenen.
‘Veel werk hebben we er ook niet mee om ze te
kweken’, weet Diane. ‘Alleen heel veel gieten,
want ze slorpen enorm veel water.’
Momenteel tellen we al enkele tientallen kleine
Op De Lusthoven zijn de bewoners en de anima-

pompoentjes tussen de grote bladeren en de

toren van het woonzorgcentrum enkele maan-

gele bloemen, maar roze kleuren ze nog niet,

den geleden aan het tuinieren geslagen. Ze kwe-

dat is pas tegen oktober. Toch bespeuren we al

ken echter geen doordeweekse knolselder, lof,

wat roze tussen het bladgroen. ‘Onze wildbrei-

schorseneren en prei. Hun hoveniershart klopt

ers zijn hier ook bezig geweest’, lacht Diane. ‘Zij

alleen voor ‘roze pompoenen’. Het is voor de

hebben de plantenbakken in een passend brei-

eerste maal dat deze Porcelain-Doll-Pink-Pump-

stukje gestoken. Onder het motto breien voor

kins worden gekweekt in Europa.

een warmere samenleving hebben ze trouwens
nog heel wat andere voorwerpen aangekleed

Via

het

pompoengenootschap

uit

Kasterlee

met een kleurrijk breiwerk. Fietsen, rolstoelen,

kreeg animatrice Diane Boonen enkele van deze

rollators en wc-stoelen. Ook bomen, lantaarnpa-

originele pompoenplantjes in handen. ‘In Ame-

len, een tandem en zelfs een volledige volkswa-

rika worden roze pompoenen gekweekt voor de

gen kever werden onder handen genomen.’

strijd tegen borstkanker’, vertelt ze. ‘We vonden
dat een mooi initiatief en dus hebben we hier nu

Van links naar rechts:

op de binnenplaats aan de cafetaria twee ergo-

Roza van Deuren, Jos Geudens, Maria Joosen,

nomische plantenbakken in mekaar geknutseld

Diane Boonen, Fons Meeus, Ivonne Heymans

en gevuld met potgrond. Er gingen 4 plantjes de

en Louis Paeshuyse (bijna 100 jaar)

grond in. Het is de betrachting dat elke plant ongeveer tien vruchten oplevert. Die worden dan
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Belgisch Kampioenschap veldrijden voor Aspiranten
Dat veldrijden een populaire Vlaamse sport is, is

Programma

in de Kempen een understatement. Tal van or-

Meisjes

12.30 uur (20 minuten)

ganisaties vinden er plaats. Zo ook in Arendonk!

Jongens 12 jaar

13.45 uur (20 minuten)

De Koninklijke Arendonkse Wieler- en Suppor-

Jongens 13 jaar

14.40 uur (22 minuten)

tersclub vzw organiseert, na het Provinciaal

Jongens 14 jaar

15.20 uur (25 minuten)

Kampioenschap van vorig jaar, het Belgisch
Kampioenschap veldrijden voor Aspiranten op

Kom deze jonge sporters aanmoedigen!

25 november 2012. De jonge snaken betwisten
op en rond de Lam Godsberg wie de beste cros-

Meer info

ser van ons land wordt.

dienst vrije tijd / sportdienst

Verhoogd toezicht op Sportpark Heikant!
Regelmatig krijgt het gemeentebestuur de melding dat er hondenuitwerpselen liggen op de sportvelden of op de Finse piste in
het Sportpark Heikant. Sporters die aan het trainen zijn, vallen
of trappen hierin met uiteraard hele vervelende gevolgen.
Honden zijn toegelaten in het sportpark maar enkel aan de leiband en op de wandelpaden. Doet je hond toch zijn behoefte,
raap het op en neem het mee.
De politie zal hierop toezicht houden en boetes uitschrijven bij
inbreuken. Mocht je getuige zijn van een dergelijk voorval, kan
je dit steeds melden aan de lokale politie.

Kaarten Oktoberfjest: nu verkrijgbaar!
Mis de unieke schlagerparade op 13 oktober niet!
Inkomkaarten

voor

het

namiddagprogramma

met

optredens van Bart Kaëll, Luc Steeno, Mieke, Willy
Sommers, Nicole & Hugo, Nathalie en de Golden Bis
Band, zijn te koop aan het onthaal van het gemeentehuis.
Een kaart kost 25 euro; Arendonkse senioren betalen
20 euro. (Max. 4 kaarten per persoon!)
Met deze kaart kan je uiteraard ook het avondprogramma
met Alpen Fever en Swizzle ‘goes Schlager’ meepikken.
Kan je er pas ’s avonds bij zijn? Dan betaal je
simpelweg 2 euro aan de inkom.
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ARENDONK
SPEELPARADIJS!

‘t Zand

Academie

Bosvelden

Congobos

De Rennen

De Vloed

Den Tobberd

Flierenbos

Diepenbeemd

Zwembad
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Smakelijke groeten!
Kempens culinair erfgoed in 46 postkaart-

Wat is de spotnaam van de Arendonkenaren?

jes.
Elke stad en elk dorp heeft wel z’n typische
plaatsen en figuren die in het collectieve geheugen zitten. Verbazend hoe vaak die iets
met eten en drinken te maken hebben! Want
de buurtwinkel, het dorpscafé, de melkboer
of de brouwer, die kent toch iedereen?
Kempen kookt! verzamelde met de hulp van
verschillende heemkringen, archieven en verzamelaars mooie foto’s van zulke ‘culinaire’
personen en plaatsen van vroeger. Er werd een
postkaartjesreeks van gemaakt die een flink
deel van het Kempense culinaire erfgoed toont
en die de naam ‘Smakelijke groeten!’ meekreeg. Voor elk van de 46 Antwerps-Kempense

En bezorg dit ten laatste op 31 oktober aan het

steden en gemeenten zit er een prachtig post-

secretariaat. Dat kan in een envelop (Secreta-

kaartje in het mooie verzameldoosje.

riaat, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via info@
arendonk.be. Vermeld je naam en adres, zodat

Wil jij zo’n uniek verzameldoosje winnen?

we contact kunnen opnemen als jij bij de geluk-

Beantwoord dan deze vraag:

kige winnaars bent.

Den Instap, een ontmoetingsruimte voor senioren
Tijdens het voorjaar van 2011 vond er in

Den Instap is een gezellig lokaal gelegen aan

Arendonk

seniorenbehoefteonderzoek

Vrijheid 100 met uitzicht op de vijver. Senioren

plaats, waarvan de resultaten tijdens het na-

een

kunnen er vanaf 19 september elke woensdag

jaar werden voorgesteld aan de inwoners van

tussen 13.30 en 16.30 uur terecht voor een bab-

Arendonk. Dit seniorenbehoefteonderzoek werd

bel en samenzijn met leeftijdsgenoten. Het ont-

uitgevoerd in samenwerking tussen OCMW, Vrije

haal wordt verzorgd door vrijwilligers en voor 2

Universiteit Brussel en de seniorenadviesraad.

euro wordt er koffie/thee en cake aangeboden.

Ondertussen werden de resultaten in kleine

Wie moeilijk op eigen kracht in Den Instap ge-

werkgroepen besproken en werd er nagedacht

raakt, kan vervoer aanvragen aan het onthaal

over zinvolle initiatieven voor de Arendonkse se-

van het OCMW, telkens vóór maandag 12 uur.

nioren. Hierbij werden leden van de senioren-

Het Rode Kruis zorgt voor vervoer heen en te-

adviesraad, senioren zelf, medewerkers van het

rug aan de prijs van 1 euro. Deze bijdarage zal

Rode Kruis en de ouderenbeleidscoördinator van

gebruikt worden om Den Instap verder uit te

het OCMW betrokken. Zo kwam in drie van de

bouwen.

vier werkgroepen de nood aan een ontmoetingsruimte voor senioren sterk naar voren, en werd

Alle senioren welkom!

dit idee langzaam maar zeker verder uitgewerkt.
Ondertussen kunnen we met enige trots de geboorte van een nieuw initiatief voorstellen: Den
Instap.

Meer info
Karine Soenen,
ouderenbeleidscoördinator OCMW
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De stoep is geen parkeerplaats
Regelmatig parkeren er in onze gemeente voer-

• Op de rijbaan op minder dan 5 meter voor

tuigen op het trottoir. Dit is verboden, want hier-

een oversteekplaats voor fietsers en bestuur-

door wordt de doorgang belemmerd. Ook louter

ders van tweewielige bromfietsen. (Voorbij de

stilstaan voor enkele minuten om een boodschap
te doen is strafbaar. Vooral mensen die slecht ter
been zijn, ouders met wandelwagens, rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden ondervin-

oversteekplaats mag het wel.)
• Op de rijbaan in de onderbruggingen en in de
tunnels.
• Op de rijbaan nabij de top van een helling,

den daarvan veel overlast. Als zij noodgedwon-

wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is.

gen via de rijbaan hun weg moeten vervolgen,

• Op de rijbaan in een bocht wanneer de zicht-

levert dat veel ongemak en gevaarlijke situaties

baarheid onvoldoende is.

op. Wentel je parkeerprobleem niet af op deze
groep mensen. Zij zijn er niet verantwoordelijk

Waar is parkeren en stilstaan verboden op

voor.

de rijbaan en op de berm?
• Tussen het verkeersbord E3 en het volgende

Het is trouwens altijd verboden een voertuig te

kruispunt.

laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar

- Opwaartse pijl: begin van verbod.

het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen

- Neerwaartse pijl: einde van het verbod.

voor de andere weggebruikers of waar het hun

- Op- en neerwaartse pijl: verlenging van het

onnodig zou kunnen hinderen.

verbod.
• Einde/begin fietspad: op de rijbaan en de

Algemene plaatsen waar parkeren en stil-

berm op minder dan 5 meter voor en ach-

staan verboden is

ter de plaats waar de fietsers en bestuurders

• Op het trottoir of het voetpad. Dit zowel bin-

van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het

nen als buiten de bebouwde kom.
• Op de verhoogde berm binnen een bebouwde
kom. Meestal is die verhoogde berm een voetpad.
• Op oversteekplaatsen voor voetgangers (zebrapad).
• Op oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
• Op fietspaden.

fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden
of de rijbaan te verlaten om op het fietspad
te rijden.
• Kruispunten: op de rijbaan en de berm in de
nabijheid van de kruispunten, op minder dan
5 meter van de verlenging van de nabijgelegen rand van de dwarsrijbaan.
• Verkeerslichten: op de rijbaan en de berm op
minder dan 20 meter voor de verkeerslichten.

• In een voetgangerszone. Voertuigen voor

• Op minder dan 20 meter voor de verkeersbor-

thuiszorg mogen wel in een voetgangerszone.

den, behalve als de hoogte van het voertuig,

• Op verdrijvingsvlakken (= zones met witte

lading inbegrepen, niet hoger is dan 1,65 me-

strepen).

ter of als de onderkant van het verkeersbord

• Op overwegen.

zich minstens 2 meter boven de rijbaan be-

• Op autowegen en autostrades, ook op hun op-

vindt.

en afritten en de pechstroken.
Verkeersveiligheid, daar werken we met zijn alWaar is parkeren en stilstaan verboden op
de rijbaan? (Maar wel toegestaan op de
berm.)
• Op de rijbaan op minder dan 5 meter voor
een oversteekplaats voor voetgangers (zebrapad). (Voorbij het zebrapad mag je wel parke-

16

ren en stilstaan.)

len aan!
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Samenaankoop Groene Energie
Je kan nog tot 25 september 2012 opnieuw in-

Doe mee, bespaar op je energiekosten en draag

tekenen op de groepsaankoop groene stroom en

je steentje bij tot een beter milieu. Denk eraan:

gas van het Antwerpse provinciebestuur. Vorig

wie vorig jaar deelnam dient zich opnieuw in te

jaar bespaarden meer dan 22 000 huishoudens

schrijven om deel te nemen.

gemiddeld zo’n 360 euro per jaar. De gemeente
Arendonk steunt dit initiatief voor het derde jaar
op rij.

Meer info
www.samengaanwegroener.be

Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig. Op 26

Groene Stroom infolijn 0800 21134,

september 2012 is er een online veiling en kun-

gratis elke werkdag van 09.30 u tot 16.30 u

nen de energieleveranciers hun beste bod doen.

technische dienst

Daarna krijg je een voorstel op maat met een
duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas
dan beslis je om al dan niet te veranderen van
energieleverancier.

Gagelhappening geeft de herfst nog meer kleur
De gagelstruik is een zalige

wadende vogels kijken, serveren hapjes uit de

plant. Prachtig in april en mei

natuur, geven uitleg bij poelen, relicten uit we-

als de struik in bloei staat, maar

reldoorlog 2, de aanwezigheid van prehistori-

ook een plant die de mensen

sche sites, kruiden, tonen de grazers en laten je

gebruikten om kiespijn te lijf te

genieten van de hei. De beheerders van Land-

gaan. Insecten en muggen blijven er liever ver

schap De Liereman leiden groepen rond en lich-

vandaan. Een takje onder het hoofdkussen kon

ten het beheer toe. Zij geven ook graag uitleg

daarom een goede nachtrust ten goede komen.

bij de samenwerking met de landbouw en vooral
ook bij wat hen drijft om met veel energie te blij-

Gagel maakte in de middeleeuwen ook deel uit

ven werken aan het grote project dat Landschap

van het gruit, een kruidenmengsel dat gebruikt

De Liereman is geworden.

werd om bier te brouwen. Het bier Gageleer pikte die draad weer op. Landschap De Liereman

Op het terrein bij het bezoekerscentrum kan

in Oud-Turnhout is de bakermat van dit biolo-

je na de wandelingen terecht voor een fris glas

gische bier en zal zondag 14 oktober ook het

Gageleer of een biologisch fruitsapje. Hier staan

decor worden van een grandioze start van de

verschillende infostands van organisaties die bij

Week van het Bos.

natuur- en bosbeheer betrokken zijn en uiteraard ook een streekproductenmarkt met heel

Vanaf 13 uur tot 18 uur is iedereen welkom op

uiteenlopende producten uit de regio.

het terrein aan het bezoekerscentrum (Schuurhovenberg 43 in Oud-Turnhout). Dit is de start-

Voor de kinderen voorzien de organisatoren ani-

plaats van een wandeling doorheen één van de

matie in de vorm van een springkasteel en een

prachtigste en oudste Vlaamse natuurgebieden.

schminkstand. In de Gageleertent staan optre-

De natuurgidsen van Landschap De Liereman

dens op het programma.

leggen je langsheen een prachtig uitgestippeld
traject graag uit waar de gagel groeit, laten je

Meer info

kennismaken met de prachtigste paddenstoe-

014 42 99 66

len, laten kinderen doorheen telescopen naar

bc.deliereman@natuurpunt.be

Dhr. en mevr. Oris-Struyfs

Dhr. en mevr. Faes-Vermeulen

Tinne Struyfs ° 27.01.1982

50 jaar getrouwd

Jan Oris ° 06.06.1977

Marcel Faes ° 24.06.1937

Gehuwd op 30 juni 2012

Maria Vermeulen ° 08.12.1938
Gehuwd op 18 augustus 1962

Dhr. en mevr. Verrydt-Van Gompel
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Dhr. en mevr. Blockx-Wynen

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Frans Verrydt ° 30.04.1940, Turnhout

Karel Blockx ° 14.11.1937, Arendonk

Jo Van Gompel ° 15.05.1943, Reusel

Lelia Wynen ° 01.06.1943, Arendonk

Gehuwd op 27 juni 1962

Gehuwd op 28 juli 1962

Dhr. en mevr. De Proost-Embrechts

Dhr. en mevr. Baeten-Deboel

65 jaar getrouwd

65 jaar getrouwd

Jef De Proost ° 22.06.1925, Retie

Jozef Baeten ° 26.03.1928, Ravels

Julia Embrechts ° 10.06.1925, Arendonk

Maria Deboel ° 05.10.1929, Oud-Turnhout

Gehuwd op 31 juli 1947

Gehuwd op 22.08.1947

Lodewijk ‘Louis’ Janssen

Maria ‘Lisa’ Verstraelen

100 jaar

100 jaar

° 05.08.1912, Arendonk

° 02.09.1912, Retie

Dhr. Leon Marien

Rita en Johan

50 jaar priesterschap

40 jaar kermis

Tot priester gewijd op 8 juli 1962

Paardjesmolen

Doar was da …
In de vorige editie zochten we voor onze prijsvraag ‘Woar is da?’ naar het standbeeld van Rik
Van Steenbergen op het pleintje aan Wampenberg.
Willy Maris werd geloot uit een heleboel correcte
antwoorden en nam een AHA-bon ter waarde
van 25 euro in ontvangst.
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Geboorten
29.01

Rick, zoon van Niels Verhoeven en Evelien Raaymakers

07.07 Jef Van Gils (1981) en Veronique Mariën (1979)

09.04

Tika, dochter van Emiliano Heuvelmans en Petra Verwaest

07.07 Dennis Dickens (1979) en Joke Pauwels (1984)

29.05

Vinnie, zoon van Luc Vanherck en Wendy Ceulemans

28.07 Wouter Cuypers (1984) en Anne Erpels (1987)

30.05

Diette, dochter van Jens Oliver Schmidt en Kelly Wouters

03.08 Tom Van Hoof (1979) en Peggy Van Herck (1982)

04.06

Fran, dochter van Jan Van Camfort en Marjolein Van Gool

11.08 Tom Witvrouwen (1983) en Bo Frederickx (1989)

14.06

Jobbe, zoon van Benny Verbraeken en Maartje Leenaers

14.08 Stef Haesendonkx (1975) en Elke Meeus (1978)

26.06

Maud, dochter van Rob Thomas en Karen Vanhoudt

01.09 Ward Van Hees (1987) en Kathleen Cools (1986)

02.07

Ties, zoon van Tom Willemsens en Sofie Segers

02.07

Maud, dochter van Tom Geerts en Lotte Janssens

03.07

Fien, dochter van Tom Claessen en An Helsen

05.07

Mila, dochter van Nico Van Noten en Veerle Vos

06.07

Gijs, zoon van Annet van der Linden en Yves Willems

26.05 Linda Blockx (1962)

08.07

Jake, zoon van Wesley Van Baelen en Chantal de Graaff

27.05 Petrus Verdonck (1913)

11.07

Anne-Catherine, dochter van Sebastien Kindt en Nadine

08.06 Fons Maes (1924)

Van Eeckhoutte

08.06 Marcel Cools (1931)

13.07

Levi, zoon van Koen Henderieckx en Kim Jacobs

13.06 Eugeen Paeshuyse (1937)

19.07

Milo, zoon van Roy Konings en Jennifer Van Campfort

13.06 Karel Maes (1935)

27.07

Daan, zoon van Dave Geudens en Ilse Goris

14.06 Marie Machilsen (1917)

30.07

Mirre, dochter van Kristof Bartels en Elke De Proost

17.06 Lambertus van Hoof (1926)

30.07

Jana, dochter van Dries Vissers en Nicky Mes

20.06 Lisette Jacobs (1952)

01.08

Mats, zoon van Bart Van Loon en Els Van Reusel

21.06 Jef Broeckx (1928)

Overlijdens

23.06 Louisa Huybs (1922)

Huwelijken

04.07 Cor van Gompel (1937)
06.07 Louis Berrens (1953)
11.07 Staf Damen (1920)

22.06 Mike Coenen (1987) en Els Van Dyck (1982)

14.07 Marcel Timmermans (1928)

22.06 Rudy van Loon (1985) en Sarah Lenaerts (1991)

15.07 Marcel Vervecken (1953)

30.06 Jan Oris (1977) en Tinne Struyfs (1982)

27.07 Paula Raeymaekers (1943)

30.06 Yves Boenders (1971) en Ann Bruyninckx (1973)

28.07 Rene Verbylen (1932)
31.07 Maria Lenders (1921)
31.07 Hilda Huybregts (1940)
08.08 Marcel Carpentier (1935)
09.08 Marcel Hendrickx (1944)
12.08 Pierre De Bruyn (1935)
22.08 Jos Moelans (1922)
27.08 Maria Schroeven (1925)
31.08 Zeva Claes (1926)
31.08 Guy Claes (1974)
01.09 Roger Valgaeren (1929)

