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

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

Sociaal huis
Vrijheid 100
T 014 40 10 50
E administratie.sd@ocmwarendonk.be

Bibliotheek
Deroissart 5
T 014 67 16 14
E arendonk@bibliotheek.be

Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26

Arendonk zamelt 130 000 batterijen in
Met 47 waren ze, de gemeenten die in de

kregen we meer en meer het gevoel dat een

maand mei deelnamen aan de wedstrijd die

overwinning erin zat. Na weken in spanning

Bebat organiseerde in de provincie Antwerpen,

afwachten volgde midden in de zomer de uit-

een wedstrijd waarmee een speelplein voor het

slag. Een beetje teleurgesteld, maar tegelijk

dorp kon worden gewonnen.

trots, stelden we vast dat onze inspanningen
een eervolle derde plaats hebben opgeleverd,

Ook Arendonk nam deel en ging vol voor de

op korte afstand van winnaar Borsbeek en de

eerste plaats. Een maand lang werden door

tweede Schelle.

jong en oud op de meest uiteenlopende manieren batterijen verzameld. Kapotte apparaten

Met z’n allen hebben we zo’n 130 000 batterij-

en speelgoed werden ontdaan van hun batte-

en of bijna tien stuks per inwoner ingezameld,

rijen, lege batterijen van winkels en bedrijven

in gewicht omgerekend goed voor zo’n 3 000

werden opgehaald, tijdelijke inzamelpunten

kilogram of ruim 223 gram per inwoner. De

werden opgericht en in delen van Arendonk

kinderen van Borsbeek kunnen binnenkort ge-

werd zelfs een deur-aan-deur inzameling ge-

nieten van een gloednieuw speelplein met eco-

organiseerd. De oproep naar de inwoners

logische toestellen. Arendonk blijft met lege

om aan de actie deel te nemen werd bijzon-

handen achter, maar kan toch pronken met die

der goed opgevolgd. Heel wat Arendonkena-

mooie derde plaats en de wetenschap dat we

ren kwamen met doosjes en zakjes batterijen

er met z’n allen mee voor gezorgd hebben dat

aandraven en naarmate de wedstrijd vorderde

130 000 batterijen een tweede leven krijgen.

Colofon

2

2370 wordt gratis verspreid in Arendonk

Redactieraad: Joke Segers, Tom Severijns, Dirk Sterckx,

Oplage: 5 500 exemplaren

Pascal Thijs, Michel Cox, Katrijn Van Gorp

VU: Gemeentebestuur Arendonk

Eindredactie: Schepencollege Arendonk

Vrijheid 29, 2370 Arendonk

Vormgeving, prepress, druk: Drukkerij Gewadrupo, Arendonk
Fotomateriaal: Arfoc

Met pensioen
Roger van Wuytswinkel,
de ancien van de dienst
burgerzaken, heeft na bijna
37 jaar gekozen voor een
andere carrière: huisman
met hobby’s. Na meer dan
36 jaar iedereen te hebben voorzien van een paspoort, een reispas, diverse
attesten en half Arendonk
te hebben verhuisd, kan
hij eindelijk genieten van
zijn welverdiende vrije tijd.
Zijn tuintje zal er nu wel
perfect bijliggen.
Roger, dikke merci voor de
jarenlange vriendschap en
kennisoverdracht!

Nieuw gezicht bij
burgerzaken
Ine Vervecken begon op 1 augustus op de dienst
burgerzaken. Ze zal hier werken als diensthoofd.
Het diensthoofd burgerzaken leidt de dienst, ontwikkelt, bewaakt en voert taken uit binnen het
werkingsgebied van de dienst met het oog op een
kwaliteitsvolle dienstverlening en correcte toepassing van de geldende wetgeving. Tevens zal
zij mee instaan voor de dagelijkse operationele
werking van de dienst.

Nieuwe gezicht bij de
werkliedendienst
Omdat onze stielman groendienst sinds 1 mei
bevorderd werd naar ploegbaas, hadden we iemand nodig om zijn plaats in te nemen. Op 17
augustus is onze nieuwe stielman groendienst in
dienst getreden. We kunnen wel beter stielvrouw
zeggen, want deze functie wordt ingevuld door
Karine Brosens. Zij zal, samen met ploegbaas
Luc Jacobs, instaan voor het onderhoud van de
gemeentelijke plantsoenen. We wensen haar
veel succes!
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In De Kringwinkel beweegt meer dan je denkt
De meeste mensen hebben al wel eens gehoord van

transportgemak. Daarom zetten ze ze eerst terug

De Kringwinkel, maar wát doen zij precies?

in elkaar en lappen op waar nodig. Van het rest-

Het hoofddoel is het inzamelen en opnieuw ver-

afval wordt zoveel mogelijk gerecycleerd in het

kopen van herbruikbare goederen. Zo draagt De

houtatelier, waar De Kringwinkel trouwens ook

Kringwinkel haar steentje bij aan het verkleinen

haar eigen designcollecties maakt en verkoopt.

van de afvalberg. Vorig jaar zamelden ze maar liefst

• Textiel wordt gesorteerd op type, geslacht en sei-

2400 ton goederen in, waarvan ze 65% opnieuw
verkochten en 35% recycleerden, slechts 6% was

zoen.
• Elektro (was-en droogautomaten, koelkasten,

puur afval!

ovens, tv’s, stereo’s, maar ook ﬁetsen) ten slotte,

Naast deze milieubewuste focus, heeft De Kringwin-

komt toe in ons hergebruikcentrum, waar het her-

kel ook een maatschappelijke functie. Ze creëren

steld en uitvoerig getest wordt. Na een grondige

jobs voor mensen die moeilijk aan werk geraken.

poetsbeurt krijgt elke machine dan een ecoscore,

Deze mensen worden constant begeleid en opge-

die vertelt hoe deze zich verhoudt tegenover een

leid. Het uiteindelijke doel is de werknemers laten

nieuwe. Hoe meer sterren, hoe voordeliger. Bij

doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

elke machine krijg je bovendien automatisch één
jaar garantie.

Terug naar de herbruikbare goederen dan. Deze
worden aangeleverd via de (gratis!) ophaaldienst of

Wanneer een product zes weken in de winkel staat,

via de klant zelf. Alles wordt in het systeem gere-

halen we het eruit. Dit om de constante stroom

gistreerd en het afval wordt eruit gehaald. Elk goed

en aanvulling van goederen niet in het gedrang te

wordt gewogen, zodat ze jaarlijks weten hoeveel

brengen. Zo blijft De Kringwinkel constant in bewe-

ze juist hebben opgehaald. Vervolgens wordt alles

ging!

gesorteerd op type: textiel, elektro, kleingoed en

Winkelen doe je aan de Steenweg op Tielen 70 of

meubelen.

de Korte Gasthuisstraat 39 (alleen kleding) in Turn-

• Het kleingoed is alles van huisraad en decora-

hout, de Sint-Martinusstraat 50 in Retie, of aan de

tie, over speelgoed en boeken. Wat vuil is, wordt

Meerseweg 135B in Meer.

schoongemaakt. Themaspullen (zoals Kerst) stockeren ze apart tot de betreffende periode is aangebroken.
• De meubelen komen gedeconstrueerd toe, voor

2014

Aantal inwoners
Totaal herbruikbare goederen (in kg)

Meer info
www.dekringwinkelweb.be

Arendonk

13 148
36 384,61

014 44 20 40 voor gratis ophaling

Globaal verzorgingsgebied

166 644
1 695 917,38

kg/inw 2014

2,77

10,18

kg/inw 2013

3,14

9,08

In bovenstaande tabel zie je dat het aandeel van de goederen dat vanuit onze gemeente wordt aangeleverd eerder beperkt is. Tijd om hieraan iets te veranderen!
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Wist ge da…
De Arendonkse Heemkring ‘Als Ice Can’ constant

Deze oproep is echter ook een ruimere oproep

op zoek is naar informatie over foto’s, verenigin-

naar andere verenigingen, clubs of personen die

gen, clubs, verhalen, personen, gebeurtenissen

mogelijk hier of daar in en al dan niet duister

… Kortom: over alles wat het collectieve erfgoed

hoekje nog oude informatie, foto’s, documenta-

van Arendonk aangaat?

tie bezitten die stilaan collectief Arendonks erf-

Op zoek naar info over FC Vrij vond de Heem-

goed zijn geworden. We willen iedereen warm

kring ‘Als Ice Can’ nog een oude foto van de

maken om deze over te maken ofwel in de oor-

eerste reserve-startploeg van het seizoen 1963-

spronkelijke vorm, ofwel via digitale weg.

1964. De foto werd genomen op het terrein aan
de Meulegoor, waar toentertijd de infrastructuur
nog zeer primitief was.

Meer info
info@heemkringarendonk.be
www.heemkringarendonk.be

Op de foto zittend van links naar rechts: Maes
Jos, Huybrechts Jean, ... …, Van Gorp Gust,
Stoop Davy
Staand van links naar rechts: Fons Vaes, Berk-

Wist ge da…

vens ..., Bleukens Leon, Wijnen ..., Slegers Staf,
Cools ..., Vandenbossche Fons, Segers André

De Arendonks heemkring ‘Als Ice Can’
zijn ledenbladen online heeft geplaatst?

Wie waren de voorlopers van deze startploeg?

Voortaan kun je dus elk ledenblad van

Hoe kwam de ploeg tot stand? Welke mensen

de kring (voorlopig van 1996 tot heden)

stonden mee aan de start van FC Vrij? Allemaal

downloaden of online lezen.

vragen waar de heemkundige kring graag een
antwoord op zou willen krijgen.
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30.000ste Last Post
Op 9 juli 2015 werd de 30.000ste Last Post geblazen onder de Menenpoort in Ieper. GoneWest, het
culturele herdenkingsprogramma WOI van de Provincie West-Vlaanderen, riep brandweerkorpsen
overal ter wereld op om deze gebeurtenis in de verf te zetten. De Arendonkse brandweerkazerne
was één van de 220 kazernes die gehoor gaven aan deze oproep. De cultuurdienst, Harmonie de
Arend, Fanfare Wampegalm, de heemkundige kring en de lokale brandweer werkten een geheel
eigen programma uit met tekst en muziek. Het was geen groots herdenkingsspektakel, maar een
eenvoudige, zachte bijeenkomst. Een eresaluut voor de gevallenen en een loﬂied aan de klaroenblazer
die sinds 1928 in weer en wind, avond na avond onder de Menenpoort in Ieper de Last Post blaast.
Opdat wij nooit zouden vergeten. Maar liefst 600 Arendonkenaren beleefden een ingetogen ‘ode aan
de ode’.
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Sporten met een handicap? Ja hoor het kan!
• Maar waar kun je sporten als je een handicap hebt?

speciﬁeke G-sporten of met sporten die aangepast

• Hoe start je een G-werking binnen je sportclub op?

zijn voor personen met een handicap. Als individuele

• Waar vind je een sportrolstoel?

G-sporter kun je ook terecht voor het ontlenen van

• Kun je subsidies krijgen voor G-sport?

een sportrolstoel of handbike. Bekijk het aanbod
online!

Met al deze vragen kan je terecht bij de G-sportcoaches
van

de

provincie

Antwerpen.

Voor

Sportregio

Noorderkempen, waartoe Arendonk behoort, is dit
Soﬁe De Preter.

Meer info
Soﬁe De Preter

Wat?

G-sportconsulent Sportregio Noorderkempen

G-sport is sport voor personen met een handicap.

03 640 35 84

Want ook als je één been hebt, doof of blind bent

soﬁe.depreter@provincieantwerpen.be

of een vorm van autisme hebt, kun je gewoon

www.gsport.be of www.gsportfonds.be

sporten. Kom meer te weten over het G-sportaanbod,
G-activiteiten en G-ondersteuningsmogelijkheden. Je
zult merken dat de provincie Antwerpen op het vlak
van G-sport heel wat te bieden heeft.
G-sportwijzer
Op zoek naar een geschikte sportclub in jouw buurt?
In de G-sportwijzer vind je een overzicht van de
G-sportmogelijkheden in de provincie Antwerpen voor
personen met een handicap. Indien gewenst, bekijkt
een G-sportcoach samen met jou je interesses en
sportmogelijkheden.
Begeleiden van opstartende clubs
Sportclubs die willen starten met een G-werking
zitten met heel wat vragen. “Welk diploma moet
onze G-trainer hebben? Waar kunnen we promotie
maken? Bestaan er G-sportsubsidies? Moeten we
voor alle types handicaps open staan?” De provincie
Antwerpen moedigt reguliere sportclubs aan om een
G-werking op te richten. Sportclubs krijgen zoveel
mogelijk antwoorden zodat ze enthousiast, maar met
realistische verwachtingen aan hun G-sportavontuur
kunnen beginnen.
Uitleendienst (duurzame) G-sportmaterialen
De provinciale G-sportuitleendienst in het Provinciaal
Sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat beschikt over
een assortiment aan G-sportmaterialen: badminton,
atletiek,

basketbal,

bocce,

boccia,

dovensport,

minitennis, sportrolstoel, torbal, volleybal. Daarmee
kan jouw school, jeugd- of andere vereniging
jongeren en volwassenen laten kennismaken met

In Arendonk zijn volgende clubs actief
bezig met G-sport:
• KSV Sport en Steun: jaarlijkse organisatie
van een wielerwedstrijd voor G-sporters
Contact: 014 67 96 66 of ksv@telenet.be
• Arendonkse Zwemvereniging: G-zwemmen op
zaterdag van 18 uur tot 19.15 uur
Contact: g-zwemmen@azv-arendonk.be
• Basketbalclub Okido: G-basket op zaterdag
van 10 uur tot 11.30 uur. Contact:
0495 24 52 08 of gbasket.bbcokido@gmail.com
• Dansliga Arendonk: G-dans op dinsdag van
13 uur tot 15 uur. Contact: 0479 39 85 27 of
info@dansliga-arendonk.be
• Arendonkse Atletiekclub: Training op dinsdag
en donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur en
van 19 uur tot 20.15 uur
Contact: 014 67 96 64 of arac@val.be
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De jeugdige zomerinitiatieven van de dienst vrije tijd
De dienst vrije tijd heeft er een bijzonder

(een speciaal aanbod voor de 12-plussers)

drukke

uit de startblokken!

zomer

kinderen

en

opzitten!
jongeren

De

Arendonkse

werden

immers

in de watten gelegd met uiteenlopende

De drukste dag was ongetwijfeld dinsdag 7

vakantieactiviteiten. Vaste waarden als de

juli. Op die dag vonden 239 kinderen de weg

speelpleinwerking en de grabbelpas liepen de

naar het gemeentelijk vakantieaanbod. Met

ganse zomer. Bovendien werd er een tweede

120 speelpleinkinderen, 59 grabbelpassers

editie

en 60 kinderen op het sportkamp was dit een

van

het

gemeentelijk

sportkamp

georganiseerd en schoten de Funky Fridays

absolute topdag!

Funky Fridays:
Nieuw deze zomer waren de Funky Fridays, zes vrijdagen
met vet coole activiteiten voor jongeren van 12 tot 15 jaar,
georganiseerd door de jeugddienst. Lasershooting, DJWorkshop of cinema? Niets was te gek voor de Arendonkse
jeugd!
Heb je zelf toffe ideeën of is er iets dat je met een groep
vrienden wil doen, laat het zeker weten. Wij bekijken of het
mogelijk is om deze in ons programma op te nemen.

Meer info
mies.boermans@arendonk.be

100 jaar Vrijkermis!
De eerste zondag, maandag en dinsdag van au-

De reden waarom sinds 1980 nog enkel het vo-

gustus staan bij heel wat Arendonkenaars met

gelpikken op de ﬁets overblijft, is te wijten aan

rood gemarkeerd in hun agenda. Het is dan im-

het steeds toenemende aantal deelnemers. De

mers weer tijd om drie dagen feest te vieren met

eerste cijfers gaan terug naar 1938: toen waren

familie en vrienden op de volksspelen van ‘Vrij-

er welgeteld 16 inschrijvingen! In 1977 noteer-

kermis’. Waar komt deze traditie eigenlijk van-

de men op zondag 199 deelnemers, op maan-

daan?

dag 215 en op dinsdag 216 (630 in totaal). Ter
vergelijking: dit jaar was dat aantal gestegen

De Voorheide bestond oorspronkelijk uit een

naar een absoluut recordaantal van 995 op zon-

groep huizen, meestal winkels en herbergen

dag, 782 op maandag en 720 op dinsdag (of een

(waar boottrekkers verbleven) en enkele boer-

totaal van 2497).

derijen rond de oude Brug (die in het verlengde
lag van de Brulen). De bemanning van de sche-

In 1990 heeft het voorbestaan van de volks-

pen bracht zoveel leven in de brouwerij dat de

spelen even aan een zijden draadje gehangen.

cafébazen besloten een wijkkermis in te richten.

Er was heel wat commotie ontstaan naar aan-

Frans Claessen, toen beter gekend als ‘de Pruis

leiding van geruchten als zou het toenmalige

van Lampus’, zou rond de eeuwwisseling een

schepencollege de spelen willen afschaffen om

stoet georganiseerd hebben met een reus op
een versierde kar, waarmee de menigte dan van
herberg naar herberg trok, vertrekkende van ‘in
het Belgisch Kantoor’ aan de vaart tot aan de
cafés aan de kapel van de Wampenberg.
In de jaren voor WOI zouden de eerste vormen
van de volksspelen zijn opgedoken. Men zou
een papieren ballon in de vorm van een vis met
warme lucht hebben gevuld zodat hij opsteeg.
De deelnemers moesten de ballon volgen en wie
hem als eerste kon vangen had gewonnen.
Het is pas rond 1915 dat er echte volksspelen
werden georganiseerd tijdens de kermis. Er zijn
in de loop der jaren heel wat spelen de revue
gepasseerd, gaande van vogelpikken op de ﬁets,
ringsteken, zakspringen, blokrijden … Er zou
zelfs ooit een geitenkoers zijn georganiseerd.
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veiligheidsredenen. Meer dan 70 mensen kwamen
naar de gemeenteraad van april luisteren en werden
daar gerustgesteld door burgemeester Bouwen. Er zou
enkel een snelheidsbeperking worden opgelegd en aan
de volksspelen zou niet geraakt worden.
Heel wat feestvierders kunnen ondertussen al aftellen
naar 7,8 en 9 augustus 2016 voor editie 101 van de
volksspelen, die nog nooit zo levendig en drukbezocht
zijn geweest als nu.
Meer info
www.vrijkermis.be

Doar was da …
In de vorige editie zochten we naar wandelknoopunt 61 aan het Rode Goor.
Carlo Wens werd geloot uit de correcte antwoorden en zijn dochter Eline nam een
AHA-bon ter waarde van 25 euro in ontvangst.

Woar is da?
Maak kans op een echt Arendonks geschenk!
Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 15 november 2015 aan het secretariaat. Dat kan in een envelop
(Secretariaat, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via info@arendonk.be. Vermeld je naam, adres en
telefoonnummer zodat we contact kunnen opnemen als jij de gelukkige winnaar bent.
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Openluchtcinema in Arendonk
De zomer afsluiten deden we in stijl: met een
openluchtﬁlm op de Lamgodsberg. Hiervoor
werkte de cultuurdienst samen met MOOOV.

MOOOV - vroeger ‘Open Doek’ -

staat garant

voor goede ﬁlms uit de hele wereld en is gekend
van het jaarlijkse ﬁlmfestival. ‘MOOOV wijkt af’
trok de laatste week van augustus de Turnhoutse
wijken en buurgemeenten in en hield de laatste
zondag van augustus halt in Arendonk. Zij installeerden een groot scherm en de Arendonkse
cultuurvereniging Arcuvri baatte een gezellige
bar uit. De weergoden hielden het spannend tot
het laatste moment, maar de zon zorgde gelukkig voor een zwoele zomeravond.
En dat bracht volk op de been. Zo’n honderd
kijklustigen genoten van de aparte komedie ‘The
Grand Budapest Hotel’, een ﬁlm die zich afspeelt
in de ﬁctieve republiek Zubrowka tussen de Wereldoorlogen.
Terwijl de ﬁlm speelde, passeerde in de verte
het onweer en zorgden de weerlichten voor een
bijzonder schouwspel. Wij blikken terug op een
gesmaakte eerste editie, die ons al doet wegdromen naar volgende zomer.
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Sport Na School
Wist je dat jongeren tussen 12 en 18 jaar gebruik kunnen maken van de SNS-pas? Dankzij de samenwerking
tussen Stichting Vlaamse Schoolsport, Bloso, Sportregio
Zuiderkempen, het Sint-Claracollege en heel wat andere
partners kunnen jongeren naschools à la carte sporten aan
een goedkoop tarief. Je hebt de keuze uit heel wat sporten.
Meer info
www.sportnaschool.be

EnergieK – Goedkope energielening
Energie verbruiken neemt vandaag een grote

• een micro-warmtekrachtkoppeling

hap uit het gezinsbudget. Toch kan je ﬂink be-

• de plaatsing van hoogrendementsbeglazing

sparen op de energiefactuur door te investeren in

• de investering in dak-/muur-/vloerisolatie

maatregelen die het energieverbruik verminde-

• de plaatsing van thermostatische kranen of

ren. Het isoleren van de woning, het vervangen

kamerthermostaat met tijdinschakeling

van een oude stookketel door een condensatie-

• de energie-audit van de woning

ketel, het gebruik van hoogrendementsbegla-

• de installatie van een zonneboiler.

zing … Het zijn allemaal maatregelen die er voor
zorgen dat je heel wat minder energie verbruikt
en je factuur drastisch daalt.
Deze investeringen kosten echter ook geld en
dat budget heeft niet iedereen meteen voorhanden. Daarom heeft het IOK in samenwerking
met verschillende gemeenten EnergieK opge-

De gemeente Arendonk werkt met het IOK sa-

richt. Bij EnergieK kan je goedkoop lenen om

men in de ondersteuning van EnergieK om zo de

energiebesparende investeringen uit te voe-

mensen de kans te geven om hun huis energie-

ren. Via het Vlaamse Gewest kan je maximum

zuiniger te maken. Dit kadert ook in het Kempen

10 000 euro lenen aan 2% rente met een terug-

2020 programma waarin de gemeente Arendonk

betalingstermijn van 5 jaar. Sinds 2012 is het

zich heeft geëngageerd om tegen 2020 een

zelfs onder bepaalde voorwaarden mogelijk een

CO2-reductie van minimaal 20% te realiseren.

renteloze lening te krijgen.
De werken waarvoor je een goedkope lening bij
EnergieK kunt aanvragen zijn:
• het vervangen van uw oude stookketel door
een condensatieketel
• het installeren van een warmtepomp
• het plaatsen van een stookketel op hout met
automatische voeding

Meer info
www.iok.be
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Arendonk treedt toe tot Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Sinds begin 2015 maakt Arendonk deel uit van

met de lokale partners, verenigingen of particu-

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. Sa-

lieren. Lopende voorbeelden zijn een aantal ge-

men met 17 andere gemeenten uit de Antwerpse

biedsgerichte projecten, soortgerichte projecten

Kempen, de provincie en een heleboel organisa-

rond bijvoorbeeld bijen, zwaluwen of vleermui-

ties uit de sectoren landbouw, natuur, recreatie,

zen of thematische projecten rond trage wegen,

jacht, erfgoed, cultuur … maakt dit samenwer-

fauna-akkers, groen op school, het samengaan

kingsverband werk van de kwaliteit van ons land-

van natuur en toerisme.

schap en de beleefbaarheid ervan.

Ook in Arendonk met zijn open ruimte, bossen,

Het regionaal landschap doet dit door structurele

landbouw- en natuurgebieden zijn er ongetwij-

ondersteuning te bieden bij de aanleg of het her-

feld tal van mogelijkheden om ons landschap

stel van kleinschalige landschapselementen zoals

nog mooier te maken. Ideeën zijn dan ook steeds

poelen, houtkanten, knotbomen, hagen, monu-

welkom bij de gemeente of bij het regionaal land-

mentale bomen, dreven, hoogstamboomgaarden

schap. Voor concrete vragen voor advies, bege-

… of kleinschalig bouwkundig erfgoed, zoals veld-

leiding en uitvoering over een project kan je con-

kapelletjes of ijskelders. Kortom, die zaken die de

tact opnemen met het Regionaal Landschap.

identiteit, beeldkwaliteit en biodiversiteit in ons

Voor Arendonk zal schepen Ann Hermans in de

landschap ten goede komen. Ze ondersteunen

Raad van Bestuur van Regionaal Landschap Klei-

onder meer met advies, begeleiding bij de op-

ne en Grote Nete zetelen.

maak van plannen en/of vergunningen, subsidies
en concrete hulp bij de uitvoering.
Daarnaast voert het Regionaal Landschap ook tal
van projecten uit, steeds in nauwe samenwerking
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Meer info
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Dhr. en mevr. Aerts-Van Sweevelt
50 jaar getrouwd
Sebastiaan Aerts °02.02.1941
Mari-Louise Van Sweevelt °13.09.1943
Gehuwd op 26 mei 1965

Dhr. en mevr. Cools-Smets
50 jaar getrouwd
Gilbert Cools °22.01.1942,
Jacqueline Smets °12.04.1945
Gehuwd op 17 juli 1965

Dhr. en mevr. Heymans-Blockx
60 jaar getrouwd
Henri Heymans °18.06.1928
Julia Blockx °12.05.1930
Gehuwd op 18 juni 1955

Dhr. en mevr. Van Doorn-Meynendonckx
60 jaar getrouwd
Jules Van Doorn °29.08.1926
Maria Meynendonckx °16.10.1927
Gehuwd op 26 juli 1955

Dhr. en mevr. Thijs-Geenen
65 jaar getrouwd
Louis Thijs °15.10.1925
Imelda Geenen °28.01.1928
Gehuwd op 1 augustus 1950

Dhr. en mevr. Bruyndoncx-Wijnants
65 jaar getrouwd
René Bruyndoncx °06.06.1927
Maria Wijnants °30.11.1926
Gehuwd op 30 mei 1950
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Geboorten

Overlijdens

10.01
10.01
07.02
16.03
18.03
23.03
26.03
28.03
30.03
04.04
07.04
10.04
16.04
25.04
03.05
08.05
09.05
14.05
21.05
27.05
04.06
09.06
10.06
10.06
11.06
17.06
20.06
24.06
04.07
16.07
17.07

21.05
22.05
23.05
29.05
04.06
09.06
10.06
27.06
02.07
07.07
10.07
21.07
25.07
27.07
29.07
30.07
02.08

Timmy, zoon van Luc Wynants en Toya Van Cleuvenberg
Elsy, zoon van Luc Wynants en Toya Van Cleuvenberg
Fil, zoon van Philippe Lenaerts en Kim Verbraeken
Lowie, zoon van Dirk Van Dooren en Saartje Frederickx
Nette, dochter van Raf Lauryssen en Riet Vangronsveld
Dina, dochter van Wim Vervecken en Janne Melby
Demi, dochter van Roy Konings en Jennifer Van Campfort
Mats, zoon van Ken Kennis en Natasja Van Handenhove
Joachim, zoon van Wouter Wolput en Nele Leenders
Ruan, zoon van Ricardo Veredas en Lucilia Viera
Danthé, zoon van Dennis Meeus en Bo Meerts
Ella, dochter van Nico Van Der Moeren en Hanne Lauwers
Owen, zoon van Mike Tang en Margriet Tai
War, zoon van Wouter Nys en Eline Broeckx
Elise, dochter van Tom Leemans en Charisse Hoebreghts
Rafaël, zoon van Kaya Withaegels en Karen Meulemans
Noa, dochter van Bert Priem en Joni Sneyers
Malou, dochter van Antoon Luyten en Suzanne Van Gompel
Pam, dochter van Jef Seels en Isabel Machilsen
Staf, zoon van Pieter Stevens en Els Berrens
Stien, dochter van Barry Turelinckx en Marlies Broeckx
Thibe, zoon van Glenn De Proost en Stefanie Vandepaer
Tuur, zoon van Jeroen Smeyers en Carolien Hermans
Thijs, zoon van Tom Wens en Stefanie Smets
Fonne, zoon van Wim Dickens en Tessa Van Dyck
Fiene, dochter van Wouter Cuypers en Anne Erpels
Stan, zoon van Dieter De Proost en Ellen Heymans
Owen, zoon van Alexander De Paauw en Isabel Segers
Mathis, zoon van Seppe Segers en Laura Seels
Liam, zoon van Jef Van Sweevelt en Jennifer Peeters
Anouk, dochter van Mateusz Kielbasa en Daria Kielbasa

Huwelijken
22.05
22.05
23.05
30.05
05.06
06.06
06.06
12.06
12.06
12.06
13.06
13.06
13.06
13.06
19.06
20.06
20.06
24.06
26.06
27.06
27.06
08.07
18.07
25.07
01.08
07.08
07.08
08.08

Peter Wuyts (1973) en Inge Roggeman (1981)
Dirk Van Dooren (1982) en Saartje Frederickx (1982)
Koen Van Herck (1987) en Inne Geenen (1989)
Erik Wientjes (1972) en Liesbeth Russel (1978)
Dirk Snoeijs (1981) en Annick Dirkx (1985)
Stijn Hermans (1987) en Stephanie Cuypers (1988)
Nick De Proost (1989) en Katrien Vromans (1988)
Ben Meynendonckx (1981) en Heleen Stevens (1980)
Guido Boesmans (1960) en Soﬁe Beyens (1987)
Wim Laurijssens (1986) en Natasja Van Dyck (1986)
Glenn Ruts (1990) en Maartje Koks (1989)
Pieter Audenaert (1984) en Melissa Feyen (1983)
David Ifrah (1982) en Inge Hereygers (1972)
Wim Verwaest (1979) en Inge Van Steenbergen (1980)
Tom Verheyen (1981) en Ilse Aerts (1974)
Jimmy Caers (1976) en Katrien Van der Donck (1986)
Johnny Govaerts (1979) en Karen Willebrords (1982)
Pascal Van Poppel (1987) en Manoke Gerstmans (1993)
Pieter Castelyns (1988) en Sanne Van Loy (1989)
Raf Lauryssen (1987) en Riet Vangronsveld (1987)
Filip Damen (1984) en Hanne Hulselmans (1988)
Patrick Dirkx (1974) en Neeltje Meulenbroeks (1981)
Steven Roovers (1983) en Nele Buyssens (1982)
Stefan Geudens (1988) en Kelly Van Rooy (1993)
Jan Wens (1981) en Sarah Thoné (1986)
Gunther Van de Put (1975) en Cindy Mols (1977)
Benny Maes (1977) en Wendy Dendas (1982)
Leon Paridaans (1985) en Cindy Van Herck (1986)

Carolus Isenborghs (1927)
Bertha Dresselaerts (1933)
Jules Van Bommel (1926)
Frans Soffers (1943)
René Luyckx (1927)
Josephina Maes (1924)
Frans Verheyden (1928)
Louis Dickens (1927)
Frans Machilsen (1923)
Roger Van Poppel (1957)
Joseph De Proost (1924)
Maria Dockx (1931)
José Maes (1926)
Lisa Borgers (1925)
Anna Van Gestel (1931)
Staf Camps (1949)
Maurits Noels (1935)

