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Contactgegevens
Gemeentehuis
Vrijheid 29
T 014 40 90 60
F 014 67 88 58
E info@arendonk.be
Bibliotheek
Deroissart 5
T 014 67 16 14
E arendonk@bibliotheek.be

Zwembad
Van Eycklaan 7
T 014 67 89 34
E zwembad@arendonk.be
Sociaal huis
Vrijheid 100
T 014 40 10 50
E administratie.sd@ocmwarendonk.be
Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26

Nieuw gezicht bij de dienst grondgebiedzaken
Jochen Lauwers is op 1 maart begonnen bij de
dienst

grondgebiedzaken,

waar

hij

werkt

als

milieuambtenaar. Hiernaast verzorgt hij het secretariaat van de gemeentelijke milieuraad.
Hij informeert zowel inwoners, bedrijven als milieudeskundigen over allerlei milieu-aangelegenheden.
Daarnaast behandelt hij alle milieuvergunningsaanvragen en kapvergunningen, beheert het gemeentelijk afvalbeleid en volgt het integraal waterbeheer
en de waterlopen in de gemeente op.
Verder

zal

hij

een

duidelijke

beleidsvisie

in-

zake leefmilieu ontwikkelen en een vlotte en
correcte
gers

en

dienstverlening
professionelen.

aanbieden
Daarnaast

aan

bur-

zal

het

milieuvergunningenarchief gedigitaliseerd worden en zo verwerkt worden in de uitbouw van het
geograﬁsch informatiesysteem (GIS) van de dienst grondgebiedszaken. Op deze manier worden
alle kaarten en informatie omtrent milieu digitaal raadpleegbaar, wat de efﬁciëntie en transparantie
verhoogt.

Colofon
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OCMW-begeleidingstehuis Sint- Isabella wordt Ciris vzw
In Arendonk wordt er nog vaak gesproken over

Cirkant,

het ‘weeshuis’, maar eigenlijk bestaat er al lang

Arendonk - de werking van het begeleidingste-

geen ‘weeshuis’ meer. Het is een term die van-

huis verder zetten op dezelfde locatie, met

uit een lange geschiedenis is blijven hangen.

dezelfde medewerkers en dezelfde missie.

Welzijnszorg

Kempen

en

OCMW

Sinds 1860 werden in het oude Gasthuis in de
Wezenstraat bejaarden en wezen opgevangen
door de zusters Vincentius a Paulo uit Deftingen. Het oude gasthuis werd eind jaren zestig afgebroken en de opvang verhuisde naar het
nieuwe bejaardentehuis dat op Vrijheid 100 werd

Ciris vzw is een organisatie voor jeugdzorg die context-

gebouwd. Even later is er ook gestart met de bouw

begeleiding en verblijf biedt aan kinderen, jongeren en

van twee afzonderlijke huizen in het Wolfseind, en-

gezinnen in een verontrustende leefsituatie. Er kun-

kel en alleen bedoeld voor de opvang van kinde-

nen 23 jongeren verblijven, verdeeld over twee groe-

ren en jongeren. Vanaf de jaren zeventig hebben

pen. In elke groep verblijven jongens en meisjes van

de zusters stelselmatig plaatsgemaakt voor een

verschillende leeftijden (0-20 jaar). Gekoppeld aan dit

professionele werking in het kader van de bijzon-

verblijf wordt ook telkens een contextbegelei-

dere jeugdzorg. Gedurende al die jaren heeft het

ding opgestart, d.w.z. dat ook het gezin zal wor-

OCMW (en de voorlopers ervan) ingestaan voor

den begeleid. Ciris vzw heeft ook de mogelijkheid

het bestuur van dit opvanginitiatief.

om twee contextbegeleidingen aan te bieden die
niet gekoppeld zijn aan verblijf. Deze context-

Ook nu stopt OCMW Arendonk niet zomaar met

begeleiding wordt ingeschakeld bij kinderen en

het begeleidingstehuis. Er is met verschillende

jongeren

partners uit de regio gezocht naar mogelijkhe-

wonen of voor jongeren die begeleid zelfstandig gaan

den om een meer regionale en ﬂexibele werking

wonen.

die

terug

in

een

thuismilieu

gaan

uit te bouwen. Deze zoektocht heeft geleid tot
de oprichting van Ciris vzw (Cirkels in Samen-

Meer info

werking). Ciris vzw zal - in samenwerking met

www.ocmwarendonk.be/ciris-vzw
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Toerisme Arendonk bl
De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Toerisme
der gemeente Arendonk, of kortweg VVV, werd op 16 mei
1990 op initiatief van de gemeente opgericht. De vereniging onderging inmiddels de naamsverandering naar Toerisme Arendonk, maar heeft na 25 jaar nog steeds tot doel
het toerisme in onze gemeente te promoten. Tijdens dit
jubileumjaar steken de vrijwilligers graag een tandje bij
om een uitgebreid toeristisch programma aan te bieden.
De gemeentelijke slogan ‘Eenvoudig verrassend’ verwoordt kernachtig de boodschap die Toerisme Arendonk
nu al 25 jaar verspreidt. Onze gemeente biedt het jaar
rond ruime mogelijkheden voor belevingsvolle toeristische
Bruggetjes Wamp

recreatie, ontspanning en socio-culturele activiteiten.
Voorzitter Marc Helsen en secretaris Guy Carpentier stonden mee aan de wieg van de vereniging en blikken terug
op een kwarteeuw Toerisme Arendonk. De eerste initiatieven waren hoofdzakelijk gericht op wandelen met de uitwerking van enkele bewegwijzerde trajecten. Later volgden ﬁetsroutes, eigen brochures, een ﬁetsverhuurdienst
en zoveel meer.
Ook vandaag zijn ﬁetsen en vooral wandelen nog altijd
de sterkhouders van het toerisme in onze gemeente. Het
wandelnetwerk Kempens Landgoed biedt honderden kilometers wandelplezier in Arendonk en onze buurgemeenten. De belangstelling voor de Talanderwandeling, in 2014
wandeling van het jaar, bewijst het belang van dergelijke
initiatieven voor de uitstraling van onze gemeente.
In onze snel veranderende samenleving heeft de vereniging sinds de oprichting een hele evolutie doorgemaakt.
De voornaamste verandering is volgens Marc en Guy de

Winterwandeling
Het Goorken
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nk blaast 25 kaarsjes uit
uitbreiding van een zuiver toeristische werkgebied naar
andere domeinen. Dankzij de goede verstandhouding met
o.a. heemkundige kring Als Ice Can, gemeentelijke cultuurdienst, fotoclub Arfoc, Academie Arendonk, Horeca en
Unizo Arendonk werden verschillende mooie initiatieven

Poeierwandeling

en projecten uitgewerkt.
Het 25-jarig bestaan wordt extra in de verf gezet met
bierviltjes en placemats die je terugvindt bij de lokale horeca. De viltjes en placemats zijn een ontwerp van Peter
Stusz, eveneens vrijwilliger van Toerisme Arendonk. Peter
stond ook garant voor het ontwerp van de gloednieuwe
infobrochure ‘Arendonk, eenvoudig verrassend!’ die op
zondag 21 juni tijdens de Teljoorlekkersdag aan het grote
publiek zal worden voorgesteld. Intussen mag Arendonk
zich ook al verlekkeren op een vernieuwde Proevertjesroute die Horeca Arendonk en Toerisme Arendonk in het
najaar presenteren.
Marc, Guy en de andere toerismevrijwilligers nodigen je

Lentewandeling

graag uit op hun activiteiten. Deze worden weergegeven
in de gemeentelijke berichtgeving en zijn terug te vinden
in de gemeentelijke UIT-kalender.
Meer info
www.arendonk.be/bezoeken

Meer details worden tijdig gepubliceerd in de
gemeentelijke berichtgeving in ‘In Arendonk’ en
op de gemeentelijke website
Ezelwandeling
Wamp en windmolens
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Fietsers in groep
Met de zomer in aantocht frissen we graag de

 Een groep van 15 tot 50 ﬁetsers

verkeersregels op wat betreft ﬁetsen in groep.

Deze mag zich laten vergezellen door minstens
twee wegkapiteins en ten hoogste twee begelei-

 Per twee of in kleine groepen

dende auto's.

(minder dan 15 ﬁetsers) rijden
Net als een individuele ﬁetser moet je het ﬁets-

 Een groep van meer dan 50 deelnemers

pad gebruiken voor zover dat aanwezig is. Op

Bij zo’n grote groep moeten de ﬁetsers ver-

een ﬁetspad mag je met z'n tweeën naast elkaar

gezeld worden van twee begeleidende auto's

rijden. Natuurlijk moet je weer achter elkaar aan

en minstens twee wegkapiteins. Deze moeten

rijden om andere ﬁetsers of bromﬁetsers de ge-

minstens 21 jaar oud zijn en om de linkerarm

legenheid te geven om je in te halen of om het

een band dragen met de nationale kleuren en

voor andere tweewielers mogelijk te maken om

in zwarte letters op de gele strook, het woord

je op een tweerichtingsﬁetspad te kruisen. Als

‘wegkapitein’. Op de kruispunten zonder ver-

je op de rijbaan rijdt binnen de bebouwde kom,

keerslichten, mogen zij het verkeer in de dwars-

laat de wegcode toe dat je met z'n tweeën naast

wegen stilleggen terwijl de groep oversteekt. Zij

elkaar rijdt, behalve wanneer het kruisen met

moeten hiervoor gebruikmaken van een schijf

een tegenligger daardoor niet mogelijk is. Buiten

waarop het verkeersbord C3 is afgebeeld. Zij

de bebouwde kom moet je terug achter elkaar

mogen ook aanwijzingen geven aan de andere

gaan rijden als er een achteropkomend voertuig

weggebruikers om de veiligheid van de groep te

nadert.

verzekeren.

 Een groep van minstens 15 ﬁetsers

De begeleidende auto's moeten de groep voor-

Vanaf minstens 15 deelnemers zijn ﬁetsers niet

afgaan en volgen op een afstand van ongeveer

verplicht om de ﬁetspaden te gebruiken. Zij mo-

30 m. Indien er slechts één begeleidende auto

gen steeds met z'n tweeën naast elkaar op de

is, moet deze de groep volgen. Op het dak van

rijbaan rijden op voorwaarde dat ze gegroepeerd

de begeleidende auto's moet een blauw bord

blijven. De groepen ﬁetsers die met z'n tweeën

aangebracht zijn met de afbeelding van het ver-

naast elkaar rijden, mogen alleen de rechterrij-

keersbord A51 en eronder het symbool in 't wit

strook gebruiken. Als de rijbaan niet verdeeld is

van een ﬁets. Dit bord moet zo aangebracht zijn

in rijstroken, mogen zij niet meer dan de breed-

op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat

te van één rijstrook innemen en in geen geval

het voor de tegenliggers goed zichtbaar is. Op

meer dan de helft van de rijbaan.

het voertuig dat de groep volgt, moet het goed
zichtbaar zijn voor het achteropkomend verkeer.
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Verkeersveiligheid, daar werken we met zijn
allen aan!

Een blik achter de schermen van het jaarlijks turngala van
KTK Verbroedering
De

Bemdhal

volledig

uitver-

oefening eens doen op de grote

kocht? Dat is bij het jaarlijkse

mat en kunnen de andere groe-

turngala van de Koninklijke Turn-

pen de oefening bewonderen.

kring Verbroedering Arendonk

Er deden dit jaar 349 leden mee

maar de normaalste zaak van de

aan het Turngala. Aan afwisse-

wereld. Vrijdag 17 en zaterdag

lende acts geen gebrek: zowel

18 april was dat niet anders. In

kleuterturnen, recreatief turnen,

totaal bezochten bijna 1600 toe-

dans, acrogym en tumbling pas-

schouwers dit schouwspel. De

seerden de revue. Na het gala

redactie legde het bestuur van

volgt er uiteraard nog een gezel-

de turnkring enkele vragen voor.

lige drink met alle helpers, die
wij ook via deze weg willen be-

Hoe ziet de organisatie van

danken voor hun inzet. Het turn-

dit sportgebeuren er uit?

gala 2015 was weer een schitte-

Een werkgroep van vier dames

rende editie!

neemt de voorbereidingen op
zich. In samenwerking met de 27

Bestaat deze succesformule

lesgevers en 7 leshelpers starten

al lang?

we in januari met het maken

De turnkring is gesticht in 1946

van een oefening voor de groep

en had het eerste jaar al 280 le-

waaraan zij lesgeven. Deze les-

den. Het eerste turnfeest vond

gevers zijn het ganse Turngala-

plaats in 1950 in de kantine van

weekend aanwezig om ervoor

het voetbalpleintje op de Hore-

te zorgen dat de gymnasten en

man. Er werd toen een zomer-

dansers op tijd zijn, de juiste

turnfeest

kledij dragen, enz ...

gehouden. Daarna verhuisde het

en

winter-turnfeest

turnfeest achtereenvolgens naar
Ook qua logistiek is het turngala

het zaaltje boven de Renova, de

een huzarenstukje: vijf man-

turnzaal van de Schoolstraat en

nen vormen het ‘podiumteam’.

de Okidohal. Sinds enkele ja-

Zij zorgen voor het ontwerp en

ren gaat het turngala door in de

nemen de aansturing tijdens de

Bemdhal.

opbouw op zich. Op donderdag
wordt er gestart met het op-

Willen jullie nog iets kwijt

stellen van de podium en het

aan de redactie?

verhuizen van de turntoestellen

Nog een speciale vermelding

uit de verschillende turnzalen

willen we jullie niet onthouden:

in de gemeente. Hiervoor kun-

Gust Segers is maar liefst 68 jaar

nen wij rekenen op een 50-tal

lid van onze turnkring en zit on-

helpende handen.

geveer even lang in het bestuur
van onze turnkring! Dank je wel

Vrijdagvoormiddag

organiseren

Gust!

we een generale repetitie voor
alle leden, leshelpers en lesge-

Meer info

vers. Dan kunnen alle leden hun

www.turnkringarendonk.be
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d’ Afrè’ening
‘d’ Afrè’ening’ op zondag 22 maart werd echt
het allerlaatste wapenfeit van de vzw ‘800
jaar Arendonk’. Na de talloze evenementen
en projecten tijdens het feestjaar 2012 heeft
de vzw in schoonheid afscheid genomen van
de Arendonkse bevolking met een ultiem
slotfeest op Deroissart.
Met muzikale omlijsting door Studio Vibe,
Uncle Benz en een optreden van Bottle of
Moonshine werd het een knaller van formaat. ‘s Namiddags waren de leden van de
jeugdbewegingen de eregasten. De kinderen
en jongeren leefden zich uit bij de kinderdisco en op de springkastelen en deden zich
tegoed aan het lekkers van de gigantische
snoeptaart.
Dankzij het succes van het jubileumjaar kon
de vzw de werking afronden met een behoorlijk overschot. Voldoende reden om op
feestelijke wijze het resterende bedrag over
te dragen aan het gemeentebestuur. De burgemeester ontving een cheque van bijna
20.000 € met de belofte dit bedrag op aanbeveling van de vzw te zullen gebruiken voor
enkele sociaal-culturele doeleinden.
Naast de geldoverdracht werd er ook een
uniek fotoboek, samengesteld door Arfoc,
overhandigd aan heemkundige kring Als Ice
Can. Hopelijk wordt dit ‘beeldige’ tijdsdocument een inspiratiebron voor toekomstige
generaties.

Gluren bij de Buren vult huiskamers met muziek
Einde mei kon je in Arendonk, maar ook in Balen, Geel, Laakdal, Mol en Retie genieten van optredens
in de intieme sfeer van een huiskamer. Voor één keer stond de artiest op het tapijt, terwijl het publiek
plaatsnam op de sofa, de salontafel of het keukenblok.
De spits werd afgebeten door The Pronounce en

kamer beschutting tegen regen en wind, met

Jan Moonen. Terwijl de vier jonge muzikanten

Freemouse Duo als ideale huisgenoot. Op een

uit Balen ﬂink van katoen gaven met hun re-

geheel eigen manier doken deze pianist en saxo-

pertoire van oude klassiekers tot hedendaagse

fonist in het oneindige repertoire van de jazz-

popmuziek, wist Jan zijn publiek te boeien met

standards. Perfect om een lazy sunday door te

ingetogen nummers en later een werveling van

brengen.

klassiekers. Terwijl in de ene huiskamer ﬂink
werd gerockt, werd het in de andere intussen

Gluren bij de Buren betekent uitwisselen, dus

een knusse en interactieve zangavond.

Arendonk zond ook muzikaal talent uit naar

De zomerse zondag die daarop volgde was het

enkele buurgemeenten: Chordination trok naar

de beurt aan MuzeMan. Het trio trachtte de lief-

Retie, MIdLIFE ging rocken in Balen en Laakdal,

de in al zijn facetten te vangen, waarbij ﬁjne

Folsom Brothers traden op in een Geelse huis-

luisterliedjes en poëzie elkaar afwisselden in de

kamer en De Gezellen verblijdden Laakdal met

voor de gelegenheid tot huiskamer omgevormde

hun liederen. Stuk voor stuk werden het huis-

garage.

kamerconcerten die zeer werden gesmaakt door

Precies een week later bood een andere huis-

het publiek.
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Arendonk ook op de geocache-kaart van Rondje Vlaanderen

Heb je ooit aan geocache gedaan? Geocaching is

Krijg je de smaak te pakken? In elke cache be-

een buitensport en -spel, waarbij gebruik wordt

vindt zich een code die je op de website van

gemaakt van een gps-ontvanger of telefoon met

Rondje Vlaanderen kan ingeven en zo de ge-

deze functie om ergens ter wereld een zoge-

meente groen kan kleuren. Wie erin slaagt om

naamde cache (verstopplaats) te vinden.

alle provinciebonussen te verzamelen, kan uit-

Rondje Vlaanderen maakt werk van een groots

eindelijk de kers op de taart gaan zoeken: de

opgezette reeks van geocaches. In elke Vlaam-

superbonus!

se gemeente kan je één cache vinden die bij
deze reeks hoort. Zo krijgt iedereen de kans

Sinds kort heeft ook onze gemeente een nieuwe

om Vlaanderen te verkennen op een manier als

geocache die deel uitmaakt van Rondje Vlaande-

nooit tevoren. Bezoek alle Vlaamse gemeenten

ren (RV 1.03: Arendonk). Zoeken maar!

van de grote steden tot het platteland… Geniet
van de prachtige cultuur en de adembenemende

Meer info

natuur van Vlaanderen terwijl je de mooiste ca-

www.rondjevlaanderen.be

ches zoekt.

Zwemmen tijdens de zomervakantie
• Geopend van maandag – vrijdag van 13.00 uur tot 21.00 uur
(Op vrijdag tussen 16.30 uur en 17.30 uur: enkel gepensioneerden)
• Geopend op zaterdag van 13.00 uur tot 18.00 uur
• Geen ochtend- en middagzwemmen
• Open op zaterdag 11 juli
• Gesloten op dinsdag 21 juli
• Gesloten van 10 augustus t.e.m. 16 augustus vanwege werkzaamheden
• Er zijn geen zwemlessen tijdens de publieke uren.
• Tijdens de zomermaanden juli en augustus lopen er enkele acties:
- Elke zwemmer maakt kans op een tombolaprijs.
- Kinderen van 0 t.e.m. 14 jaar krijgen een jeton. Vanaf 1 juli tot 31 augustus kunnen ze
deze inruilen voor een zakje chips (per consumptie van 5 euro) in de cafetaria.
- Indien men tijdens deze periode 10 keer komt zwemmen met een stempelkaart, is de
11de zwembeurt gratis. Eind augustus wordt er uit deze afgestempelde kaarten één
winnaar geloot die een abonnement wint.
Meer info
zwembad@arendonk.be
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Weetjes over DIFTAR in Arendonk
Wist je dat:

te staan en bijgevolg je afval niet meer zou op-

• Iedere afvalcontainer een chip bevat waarop alle

gehaald worden. Bij deze betalingsuitnodiging zit

informatie staat? Hier is bijvoorbeeld je adres en

ook een overzicht van de aanbiedingen, de kilo’s

het gewicht van de vorige wegingen op terug te

en de kosten. Op die manier kan elk gezin haar

vinden. Op deze manier ben je ervan verzekerd

afvalverbruik controleren. Je kan tussentijds je

dat je steeds enkel voor je eigen afval betaalt.

afvalrekening opvolgen via www.mijndiftar.be.

• Tijdens het ophalen van je afval je container twee

• De Kempenaar het afgelopen jaar gemiddeld

maal gewogen wordt? Wanneer je container wordt

89,46 kg huisvuil en grof vuil produceerde? Dit

opgeladen door de vuilniswagen wordt hij een

ligt een heel stuk onder het Vlaamse gemiddelde

eerste maal gewogen. Na het ledigen vindt er een

van ongeveer 150 kg. Binnen de Kempen staat

tweede weging plaats. Het afval dat na lediging

Arendonk mooi op kop met het laagste gewicht

in de container achterblijft wordt dus niet aange-

per inwoner: 74,42 kg.

rekend. Enkel het verschil tussen beide wegingen
resulteert in het aangerekende gewicht van uw af-

• In de toekomst ieder Kempisch gezin een gratis

val. Dit gewicht wordt dan doorgestuurd naar het

papiercontainer ter beschikking krijgt van IOK Af-

beheersysteem. Daar wordt de kostprijs van je ge-

valbeheer? We willen op deze manier voorkomen

wogen afval van je DIFTAR rekening afgetrokken.

dat het papier weg waait of nat wordt bij veel

Wanneer je rekening onder het drempelbedrag

wind of regen.

van 10 euro zakt, wordt een nieuwe betalings-
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uitnodiging gemaakt en opgestuurd. Dit om er

Meer info

voor te zorgen dat je rekening nooit leeg komt

DIFTAR Informatielijn: 0800 97 867

Stierkikkers in Arendonk
De stierkikker werd ooit in Europa ingevoerd

Gelukkig probeert de gemeente Arendonk samen

voor de kweek van kikkerbillen. Jammer genoeg

met haar partners vzw Natuurwerk, provincie

heeft dit diertje na verloop van tijd ook zijn weg

Antwerpen en het Agentschap voor Natuur en

gevonden naar de vrije natuur. Daar eet hij be-

Bos, de lokale vijvers te beschermen tegen deze

schermde inheemse amﬁbieën, libellen, vissen

grote veelvraat. Zo bestrijden we in verschil-

en zelfs kleine watervogels en zoogdieren.

lende Arendonkse vijvers het hele jaar door de
stierkikker. Dit voorjaar zijn er reeds een 4000-

Een volwassen stierkikker kan tot 20 cm lang

tal dikkopjes van de stierkikker gevangen in ver-

worden en tot 500 g wegen. Door zijn grote om-

schillende vijvers ter hoogte van de Asselbergen.

vang heeft de stierkikker hier geen vijanden en

Door samen met vzw Natuurwerk te blijven inzet-

domineert hij in een mum van tijd volledige vij-

ten op het bestrijden van de stierkikker hopen we

vers. Hierdoor komen veel inheemse diersoorten

de Arendonkse vijvers en poeltjes weer terug te

die in en rond het water leven in de problemen.

kunnen geven aan de dieren die er thuis horen.

Een dikkopje van een stierkikker naast dat van een gewone kikker
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Help, ik heb een bos!
Ligt je bos er verwaarloosd bij en ben je op zoek naar hulp voor
het beheer ervan? Raak je niet wijs uit het administratieve kluwen van kapmachtigingen en beheerplannen? Wil je je bos uitdunnen, maar weet je niet goed welke bomen je best kan vellen?
Voor al deze vragen kan je terecht bij de Bosgroep Noorderkempen vzw. De bosgroep is een vereniging van en voor boseigenaars, die boseigenaars groot en klein bijstaat bij het beheer van
hun bos. De vereniging werkt samen met de gemeenten in haar
werkingsgebied en krijgt ﬁnanciële en logistieke steun van de
Provincie Antwerpen. De bosgroep geeft advies op maat van elke
boseigenaar, waarbij men streeft naar een duurzaam bosbeheer
(evenwicht tussen natuur-, economische en belevingswaarde van
het bos). Voorts stimuleren en coördineren ze de vrijwillige samenwerking tussen boseigenaars. Bovendien zijn heel wat van
hun diensten gratis. Als eigenaar blijf je natuurlijk baas in je eigen bos.
Bij de bosgroep kun je o.a. terecht voor:
•

Advies op maat tijdens een terreinbezoek

•

Hulp bij aanvragen van vergunningen, subsidies en
andere administratie

•

Ondersteuning bij (her)bebossing

•

Realiseren van kleinschalige natuurprojecten

•

Organiseren van duurzame houtverkoop

•

Coördinatie van gezamenlijke bosbeheerwerken

•

Deelname aan wandelingen en vormingsmomenten

•

Op de hoogte blijven via een driemaandelijkse 'Bosgazet'

Meer info
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noorderkempen@bosgroep.be

Dhr. en Mevr. Van den Broeck-Belmans
50 jaar getrouwd
Frans Van den Broeck °10.11.1943, Turnhout
Laurette Belmans °08.08.1943, Arendonk

Crols Maria Catharina Julia

Gehuwd op 8 mei 1965

geboren te Arendonk op 18.04.1915

Dhr. en Mevr. Gijs-Faes

Dhr. en Mevr. Van Mechelen-Mermans

60 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Jos Gijs °20.05.1930, Arendonk

Marcel Van Mechelen °11.06.1933, Retie

Maria Faes °12.03.1931, Borgerhout

Mariette Mermans °24.02.1935, Arendonk

Gehuwd op 19 februari 1955

Gehuwd op 26 februari 1955

Doar was da …
In de vorige editie zochten we naar de bunker in De Brulen.
Aloïs Hulselmans werd geloot uit de correcte antwoorden en 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 augustus 2015 aan het secretariaat. Dat kan in een enveloppe
(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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Geboorten

Overlijdens

03.07
08.10
07.11
10.12
07.01
08.01
10.01
15.01
19.01
22.01
24.01
26.01
28.01
29.01
01.02
02.02
10.02
10.02
11.02
13.02
14.02
16.02
17.02
24.02
26.02
28.02
03.03
03.03
04.03
05.03
05.03
06.03
08.03
10.03

05.02
06.02
12.02
14.02
16.02
17.02
23.02
03.03
06.03
07.03
07.03
09.03
09.03
11.03
14.03
15.03
17.03
21.03
23.03
26.03
26.03
27.03
06.04
10.04
10.04
14.04
23.04
30.04
04.05
05.05
11.05
13.05

10.03
14.03
15.03
27.03

Ties, dochter van Dennis Dickens en Joke Pauwels
Ellie, dochter van David Van Ammel en Marije van Doormaal
Nando, zoon van Stefan van Herk en Inge Baelus
Hailey, dochter van Lesley Kerseboom en Aïsha Stoffels
Linde, dochter van Marc Verbraeken en Soﬁe Van der Veken
Igor, zoon van Pawel Saﬁnowski en Edyta Saﬁnowska
Stan, zoon van Nik Hendrickx en Femke Nooytens
Jarvin, zoon van Wout Claessen en Lynn Huysmans
Aleksandar, zoon van Veselin Nikolov en Teodora Nikolova
Tias, zoon van Stijn Poels en Greet Turelinckx
Norah, dochter van Zjef Wynen en Tinne Lenaerts
Camille, dochter van Nick Meeuwes en Evelien Nys
Sterre, dochter van Davy Van De Walle en Stephanie Van Herck
Mathié, zoon van Quantin Weymeels en Joseﬁen Naglé
Lucas, zoon van Paul van der Loop en Dorien Faes
Gus, zoon van Berry Mateusen en Annemie Poels
Bess, dochter van Joris Vervecken en Leen Grauwen
Mac, zoon van Jef Paeshuyse en Inge Vansweevelt
Jina, dochter van Patrick Lubeck en Nikki Lubeck
Janne, dochter van Dimitri Van Espen en Evy Huysmans
Noor, dochter van Niels Verhoeven en Evelien Raaymakers
Iebe, zoon van Jens Oliver Schmidt en Kelly Wouters
Pepijn, zoon van Darwin van Hout en Elke Geerts
To, dochter van Joeri Segers en Liesbet Vervecken
Lotte, dochter van Kristof Aerts en Hannelore Vos
Stella, dochter van Jan Coemans en Els Van den Maegdenbergh
Lena, dochter van Wesley Vanseer en Nathalie Geudens
Marie, dochter van Pieter Van Mechgelen en Evelien Vervecken
Noor, dochter van Stijn Hendrickx en Nikki Swaans
Nicola Veronica, dochter van J P van Dijk en Jessica van Dijk
Milan, zoon van Jonas Janssens en Shana Stoops
Olivia, dochter van Guy Gijs en Leen Haegeman
Vinz, zoon van Dave Luyten en Femke Urkens
Clàudia Alexandra, dochter van Nelson Martins da Silva
Ramalhao en Andreia Daniela Santos Lopes
Storm, zoon van Shana Van der Linden
Warre, zoon van Stefan Hertogs en Tinne Verheyen
Benjamin, zoon van Ad Hendriks en June Hendriks
Néo, zoon van Steff Huybrechts en Anouk Cools

Huwelijken
07.03
21.03
27.03
15.05
15.05
15.05
16.05
16.05

Jonas van Vorst (1987) en Catharina van der Heijden (1988)
Bjorn Olieslagers (1982) en Katrien Van der Veken (1985)
Gert Meeuws (1968) en Machteld Smeyers (1975)
Yves Goris (1986) en Stefﬁ Van Herck (1989)
Eren Ulgen (1991) en Charmaine Stoffer (1991)
Ronny Van Beek (1981) en Ilse Huybrechts (1984)
Jimmy Gevers (1985) en Wendy Walschots (1987)
Patrick Iemants (1981) en Nadine Luyts (1978)

Maria Schampaert (1924)
Margaretha Van Nijlen (1923)
Staf Slegers (1925)
Frans Coertjens (1925)
Rosa Van Deuren (1920)
Simone Peeters (1957)
Lia van Houtum (1964)
Victor Hermans (1932)
Door Geudens (1927)
Maria Sneyers (1924)
Jef Vervecken (1942)
Pauline Stessens (1921)
Ida Wouters (1922)
Josepha Thijs (1922)
Charel Verrydt (1931)
Victoria Borgers (1924)
Margaretha Spitz (1921)
Pierre Van Deuren (1947)
Marcel Van Mechelen (1933)
Mia Peeters (1945)
Anita Lenaerts (1961)
Marieke Blockx (1924)
Willy Timmermans (1948)
Nelly Tops (1941)
Cyriel Van Loon (1946)
Ria Dirkx (1948)
Rie Huybs (1931)
Frans Gys (1933)
Irma Everaert (1924)
Hubert Goetelen (1932)
Rosa Weyts (1927)
Wieza Lenaerts (1933)

