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

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

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

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

Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26

Ook voorlopig rijbewijs in bankkaartmodel
In de vorige 2370 kon je al lezen dat de nieuwe

In principe wordt de foto van de identiteitskaart

rijbewijzen voortaan een ander uitzicht hebben.

overgenomen, dus een nieuwe foto is niet nodig,

Nu zijn ook de voorlopige rijbewijzen van plastic.

maar kan wel. Alle oude rijbewijzen blijven gel-

Vanaf januari 2014 worden de tarieven voor alle

dig tot 2033, maar in geval van veroudering van

rijdocumenten op 20 euro gebracht. Enkel de

de foto of aanzienlijke sleet is het aangewezen

internationale rijbewijzen behouden hun oude

om een nieuw rijbewijs te laten opmaken.

vorm (papieren boekjes) en tarief (16 euro).
Meer info
Dienst burgerzaken

Rookmeldercampagne stopt
De rookmeldercampagne van de provincie Ant-

Kocht je al een rookmelder? Vergeet dan niet

werpen eindigt onherroepelijk eind dit jaar. In

deze te onderhouden. Dat doe je door maande-

het gemeentehuis ligt nog een voorraadje op-

lijks het stof te verwijderen met een stofdoek

tische rookmelders. Tot zolang deze voorraad

of een stofzuiger. Test ook minstens 1 keer per

strekt, kunnen ze worden aangekocht aan de

maand je rookmelder met de testknop.

onthaalbalie voor 19,95 euro per stuk. Maar

Hangt jouw rookmelder in de keuken of badka-

denk eraan: op is op! In heel wat doe-het-zelf-

mer of zit je rookmelder nog altijd in de verpak-

zaken kan je uiteraard wel blijvend rookmelders

king? De beste plek voor rookmelders is aan het

aankopen.

plafond in de gang op elke verdieping.
Meer Info
www.mijnrookmelder.be

Colofon
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Academie Arendonk 50 jaar
‘Het is hier een levendig gebeuren en we vinden
het belangrijk dat de kinderen zich goed voelen

‘Academie Arendonk 50’ is

en zichzelf kunnen zijn in wat ze doen. Ze mogen

te koop op het secretariaat

kind zijn. We schotelen onze leerlingen geen

van de Academie. De op-

kant-en-klare opdrachten voor, maar willen dat

brengst van het boek gaat

je de speelsheid en spontaniteit in hun werkjes

volledig naar de academiewerking.

terug kan vinden. Ze zitten in een welbepaalde
groep en krijgen een welbepaalde opdracht,
maar daar doen ze dus hun eigen ding mee.

50 jaar zijn ze ondertussen geworden en dat

Die individualiteit is volgens ons erg belangrijk.’

gaan ze vieren, onder andere met de uitgave

Marjolijn Van Gorp, leerkracht aan de Academie

van een rijk geïllustreerd fotoboek waarin

en dochter van kunstschilder en ere-directeur

ze de academiegeschiedenis en de huidige

Louis Van Gorp en Mariet Lavrijsen.

schoolcultuur tonen. Sfeervol beeldmateriaal

Fragment uit het hoofdstuk ‘Ateliers, lagere

van

graad’

verbouwingen, de directeurswissel, een nieuw

vroeger

en

nu:

verhuizingen

en

filiaal te Kasterlee, koninklijk bezoek, de ateliers
In 1963 startten er teken- en schilderlessen in

mooi in kaart gebracht, tentoonstellingen en

de gemeenteschool van Arendonk. Anno 2013

samenwerkingsprojecten met de middenstand

is onze Arendonkse ‘tekenschool’ uitgegroeid tot

en andere scholen … Dit alles, aangevuld met

een unieke Academie in Vlaanderen, gekend in

teksten en interviews, resulteerde in een stijlvol

de regio en tot ver over de grens.

boek waar de Academie fier op mag zijn.
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Hoe een balletje rollen kan
een journalist aan mijn deur - dit keer een van
Radio 2 - die mij kwam interviewen voor Middagpost. Ook het redactieteam van Terzake had
de krantenkop opgemerkt. Zij belden mij op om
me uit te nodigen in de studio. Ik vroeg Bertha
om me te vergezellen, omdat zij als voorzitster
van de seniorenraad van bij het begin bij het
project betrokken was. Zo heb ik maar mooi de
krant, radio én tv gehaald, hé!’, glundert Marcel.

Bertha en Marcel beleefden enkele weken geleden de dag van hun leven: ze werden door niemand minder dan Kathleen Cools uitgenodigd in
de studio van Terzake.
Waaraan hebben jullie deze uitnodiging te
danken?
Bertha: ‘Alles begon in 2011, toen de resultaten
van het seniorenbehoeftenonderzoek werden
bekendgemaakt. Uit het cijfermateriaal bleek

Wat zal jullie altijd bijblijven van deze dag?

dat 17% procent van de Arendonkse zestigplus-

Bertha en Marcel: ‘Wat een drukte in de stu-

sers zich ernstig eenzaam voelt. Dit heeft ertoe

dio! We hebben de volledige uitzending mogen

geleid dat er een werkgroep werd samengesteld

volgen in de regiekamer, een onvergetelijke er-

die het project Generaties voor elkaar uitwerkt.

varing. Weet je dat er 22 personeelsleden nodig

OCMW, seniorenraad, Thomas More Kempen,

zijn voor slechts 40 minuten televisie? Ook is

Vormingplus Kempen en het Rode Kruis slaan de

het mij opgevallen dat het zo’n jonge ploeg is.

handen in elkaar met als doel die eenzaamheid

Kathleen en Lieven (Verstraete) zijn de anciens

aan te pakken. Ook worden de seniorenvereni-

op de redactie. We zagen ook vele bekende ge-

gingen S-plus en Okra betrokken, evenals Zie-

zichten in de gangen van de Reyerslaan: Kobe

kenzorg, thuiszorgdiensten, ziekenfondsen en

Ilsen, Bart Somers, Goedele Wachters … Noem

tal van andere partners.’

maar op! Maar wat ons het meest deugd heeft
gedaan, was de gastvrijheid. We werden royaal

‘In het kader van Generaties voor elkaar werd ik

behandeld, kregen veel uitleg, mochten ieder-

geïnterviewd door een journalist van De Stan-

een handjes schudden, aan eten en drinken was

daard’, vertelt Marcel. ‘Zij publiceerden het ar-

geen gebrek. We werden bovendien met een

tikel onder de titel Ik ben blij dat er ’s avonds

taxi opgehaald én weer afgezet in Arendonk.

Terzake nog is. De volgende dag stond er wéér

Wat een dag!’

Sportlaureatenviering
Wie wordt de Sportfiguur 2013 van Arendonk?

vrijdag 17 januari naar feestzaal De Garve voor

Wie volgt wielrenner Dries Van Gestel op?

de huldiging van de sportlaureaten en de be-

Benieuwd hoeveel kampioenen Arendonk telt?

kendmaking van de Sportfiguur 2013.
De feestavond start om 20 uur.
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Voor een antwoord op deze vragen kom je op

Iedereen van harte welkom!

Gezelligheid troef op verenigingsbeurs
Op een koude zaterdag in november was het een

Bovendien kon men er genieten van versgebak-

gezellige drukte in zaal de Garve. Vrijwilligers

ken pannenkoeken en een tasje koffie, of aller-

van allerlei Arendonkse verenigingen stelden

lei ander lekkers. Dit was de ideale plek om te

hun werking voor. Bezoekers gaven hun ogen de

ontdekken wat het Arendonkse verenigingsleven

kost aan de perfect uitgedoste kraampjes.

zoal te bieden heeft.

Nieuwe fietsknooppuntenkaart in de maak
De fietsknooppuntenkaarten zijn van bij de start een overdonderend succes
geweest. In tegenstelling tot de themaroutes, waarbij doorgaans slechts
één traject in kaart wordt gebracht, kan je met een knooppuntenkaart tal
van routes uitstippelen, waarbij je zelf bepaalt welke afstand je gaat fietsen.
Voor Arendonk en omgeving was tot op heden knooppuntenkaart nr. 1 van
de Antwerpse Kempen de aangewezen kaart. In totaal telde de Antwerpse
Kempen zo 4 kaarten. Daar komt binnenkort verandering in. De oude kaarten
worden immers vervangen door een nieuwe kaart voor heel de Antwerpse
Kempen. De nieuwe kaarten zijn vanaf februari te koop aan de blauwe balie
van de dienst vrije tijd van de gemeente. Ze kosten 9,95 euro.

Avondwandeling - Dag van de Trage Weg
Toerisme Arendonk vzw blikt terug op een bij-

die n.a.v. de Dag van de Trage Weg werden ge-

zonder geslaagde avondwandeling. Op zaterdag

organiseerd in het weekend van 19 en 20 ok-

19 oktober werd n.a.v. de Dag van de Trage

tober. Meer aandacht voor veilige wegen voor

Weg een spannend traject van 5 km afgelegd

wandelaars en fietsers, dat is wat de vzw Trage

langs de Arendonkse ‘hufkens’ en andere trage

Wegen wil bekomen. Trage wegen zijn van cru-

wegen. Deelnemers konden, gewapend met

ciaal belang om de verkeersknoop te ontwarren.

een zaklamp, onder leiding van gids Maria Dic-

Door in te zetten op een degelijk netwerk kun-

kens genieten van de avondlijke rust. Onderweg

nen zachte weggebruikers zich op een veilige

zorgde Toerisme Arendonk voor een hartverwar-

en aangename manier verplaatsen. Deze bood-

mend drankje.

schap werd in Arendonk alvast gesteund door

De avondwandeling was één van de 130 acties

een 70-tal deelnemers aan de avondwandeling.
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Eindejaarsbussen blijven bobben in Arendonk
Begin 2014 zonder zorgen! Een leuk feestje of

Dit jaar hebben enkele Kempense gemeenten

een uitstap met vrienden en familie? Dat kan

beslist om niet langer deel te nemen aan de ein-

zorgeloos, want dankzij de gemeente Arendonk

dejaarscampagne van De Lijn. Daarom zal er

bobben de buschauffeurs van de lijn 480

geen feestbus rijden op de route 390 (Arendonk

(Arendonk-Turnhout) je ook dit jaar veilig naar

- Retie - Dessel - Mol).

je feestje en weer naar huis.

Meer info
www.delijn.be/oudejaar

Hoe kan je mee met de eindejaarsbussen?
Abonnees rijden sowieso gratis met de eindejaarsbussen op vertoon van hun Omnipas of Buzzy Pazz.
Ook als je geen abonnement hebt kan je als inwoner van Arendonk, ongeacht je leeftijd, meerijden.
Hiervoor moet je wel vooraf een speciaal feestbiljet gaan ophalen in jeugdhuis ’t Onkrooid, aan het
onthaal van het gemeentehuis of in de bibliotheek.
Let op! Enkel inwoners van Arendonk hebben recht
op een gratis vervoersticket en de voorraad is beperkt.
In de Lijnwinkels en op de lijnbussen kan je met
oudejaar ook dit speciale feestbiljet aankopen voor
3 euro.

Wegversmallingen in Schutterstraat en Hokken
Soms durven voertuigbestuurders de voorrangs-

aan de wegversmallingen, ten opzichte van de

regels aan de wegversmallingen in Hokken en

andere voertuigen die zich op die voorrangswe-

Schutterstraat wel eens te interpreteren zoals

gen bevinden, enkel als je binnen de wegver-

het hen goed uitkomt. Het juiste voorrangsre-

smallingen bent.

gime is als volgt:

Dit wordt aangeduid met het voorrangsbord B21

In Hokken en Schutterstraat staan verkeersbor-

versmallingen die voorrang moeten verlenen

. Dat wil zeggen dat dit voorrangs-

worden hiervan verwittigd door het verkeers-

. Bestuurders aan de buitenzijde van de wegden B9

wegen zijn en dat deze dus altijd voorrang heb-

bord B19

.

ben op de straten Molenzicht, Kapelstraat, De
Maaskens, Madritten, Van Eycklaan, Grotstraat

Nog Belangrijk: De wegversmallingen vernau-

en Hoogakkers. Ongeacht of er een voertuig zich

wen wel degelijk de rijbaan in Hokken en Schut-

binnen of buiten de wegversmallingen bevindt in

terstraat. Zelfs als je denkt dat twee wagens er

Hokken en Schutterstraat, bestuurders die uit de

toch gelijktijdig kunnen doorkruisen mag je dit

andere straten komen moeten altijd wachten tot

nooit doen!

die voertuigen voorbij zijn gereden.
Verkeersveiligheid, daar werken we met zijn alAls je als bestuurder op de voorrangswegen
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Hokken en Schutterstaat rijdt heb je voorrang

len aan!

‘Den Instap’ naar zaal ‘Ontmoeting’
‘Den Instap’ wil aan senioren de mogelijkheid
bieden om met anderen te buurten en een babbeltje te slaan, elke woensdagnamiddag tussen
14 en 16.30 uur. Voor 2 euro wordt er de ganse
namiddag koffie of thee met cake aangeboden
en elke senior wordt warm onthaald door de vrijwilligers die er van dienst zijn.
Wie moeilijk op eigen kracht in ‘Den Instap’ geraakt, kan mits betaling van 1 euro met de bus
Woensdag 13 november 2013 was het feest in

van het Rode Kruis opgehaald worden en nadien

zaal Ontmoeting. Wie die dag naar ‘Den Instap’

terug naar huis gebracht worden. Alle senioren

kwam, werd getrakteerd op lekkere hapjes, een

zijn welkom! Kom zeker eens een kijkje nemen.

drankje en ontving een kleine attentie. Senioren
konden er kennismaken met de nieuwe locatie, de

Meer info

voltallige ploeg vrijwilligers en leeftijdsgenoten.

Karine Soenen, ouderenbeleidscoördinator
014 40 10 50

Seniorgames
“Je bent 50+ en hebt een hart voor sport! Dan

hele Vlaamse land waarbij Okra 5 een mooie 6de

zijn de Senior Games dé uitgelezen kans om te

plaats behaalde.

sporten met leeftijdsgenoten in een recreatieve
en/of gezonde competitiesfeer”.
Aan alle Arendonkse senioren!
Dat klonk bij de sportieve Arendonkse senioren

Noteer met stip in je agenda: 10 mei 2014.

als muziek in de oren. Met een zo goed als volle

Die dag vindt de eerste editie van ‘Senioren

bus vertrokken ze op woensdag 9 oktober naar

op weg’ plaats. Een organisatie van de se-

Blankenberge in een poging om de meer dan 40

niorenraad i.s.m. seniorenbeleid OCMW en

recreatiesporten uit te proberen. Op één dag is

Arendonkse woonzorgcentra, met als bedoe-

dit niet gelukt, maar o.a. boogschieten, kleiduif-

ling senioren op een ludieke manier te to-

schieten, fietsen, gezondheidswandeling en nog

nen hoe ze in Arendonk op weg kunnen gaan

veel meer hebben geen geheimen meer.

naar cultuur, ontspanning, sport, ontmoeting, … Afsluiten doen we die dag met een

Ondertussen verdedigden 5 petanqueploegen

knaller van een optreden!

van Okra de Arendonkse kleuren in een competitie met ploegen uit het
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Wist je dat…

… je vanaf 3 januari elke voormiddag (uitgezonderd op zondag) tussen 10

Het leescafé is te bereiken via de achteringang van de bibliotheek. Alle kr

kopje lekkere koffie of thee. Vrijwilligers van de bibliotheek houden het le

ndag) tussen 10 en 12 uur terecht kan in het leescafé van de nieuwe bib?

iotheek. Alle kranten en tijdschriften kunnen dan gelezen worden bij een

k houden het leescafé open. Let wel op: er kan niet worden uitgeleend!

Een kunstwedstrijd rond herdenking van WO I in Arendonk
As ik dowed goan, denkt dan allejen noeg dees over mai:
Der is ieverans nen huwk oep un vremde waaij,
Diej dè vur altè Aorendoenk zal zèn…
(Vrij vertaald naar het gedicht ‘The Soldier’ van Rupert Brooke, 1887-1915)

Nog even en we gaan 2014 in, en daarmee komt

heen heel Arendonk in die augustusdagen in 1914

ook de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in

en de daaropvolgende jaren.

zicht. Ook in Arendonk willen we de volgende jaren

Ook de mensen die hier thuis bleven moesten toen

de honderdste verjaardag van de Grooten Oorlog

telkens weer voorbij deze punten in het dorp komen

herdenken.

en dachten dan aan hun geliefden ginds ver weg.
Ondertussen leverden ook zij hier op het thuisfront

De Heemkundige Kring Als Ice Can wil in samen-

een strijd om te overleven onder de Duitse bezet-

werking met het gemeentebestuur en Academie

ting. Er was honger, er was angst.

Arendonk op een twintigtal plaatsen doorheen
Arendonk herkenningspunten oprichten. Zo kun-

Het is niet alleen om de gesneuvelden te herden-

nen we de komende jaren geregeld even stilstaan

ken, maar ook om ons eraan te herinneren dat na

bij deze militairen, zowel soldaten als officieren,

die oorlog vele jonge mensen terugkwamen met

gewone jongens die uit Arendonk zijn vertrokken

kapotgeschoten ideaalbeelden van de wereld. Met

om aan de IJzer hun bijdrage te leveren in deze

veel doorzettingsvermogen hebben zij terug een

wereldstrijd. Niet alleen zal er in de Vlaamse Vel-

maatschappij opgebouwd, hebben zij opnieuw voor

den een stukje Arendonk zijn, zoals in het gedicht

hun familie gezorgd en meegewerkt aan de herop-

hierboven, maar ook in ons dorp willen we deze

bouw van ons dorp.

periode herdenken. Niet alleen om wat er met de
mannen gebeurde, maar ook het verdriet en de

Welnu, het uitzicht van de herkenningstekens dat

moeilijke tijden die de familieleden hier moesten

bepalen jullie, de mensen van vandaag. We nodi-

doormaken.

gen iedereen uit om mee te doen aan deze wedstrijd.

Een deel van hen kwam niet meer terug. Tracht je

Creëer een herinnering aan deze oorlog, breng

dat eens in te beelden.

hulde aan de mensen uit die tijd. Plaats je eigen

Kijk even in je eigen gezin, je eigen familie rond.

“stempel” op ons dorp.

Er zijn tieners bij die één van de volgende jaren op

Doe mee! Ontwerp een voorbeeld van een herken-

clandestiene wijze zullen vertrekken om ook daar

ningspunt! Leg er hart en ziel in en stuur je ont-

te gaan vechten, de tocht naar het front alleen al is

werp in vóór 15 maart 2014.

een gevaarlijk avontuur, zeker zonder GSM.

De ingezonden stukken worden door een jury be-

Er zijn jonge mannen van rond de 20 bij die van-

oordeeld en ze worden daarna tentoongesteld ge-

nacht een oproepingsbevel krijgen en morgen-

durende ongeveer 1 maand.

vroeg de eerste tram naar Turnhout nemen.

De eerste prijs bedraagt 1.000 euro, de tweede

Er zijn jonge vaders bij, allen rond de leeftijd van

prijs 500 euro. Het winnend ontwerp zal daarna

30 jaar, die hun gezin moeten achterlaten, hun kin-

doorheen Arendonk worden opgericht.

deren niet zullen zien opgroeien de volgende vier
jaren, die hopen dat hun geliefden voldoende eten

Voor het wedstrijdreglement en alle andere her-

kunnen vergaren om dit avontuur te overleven.

denkingsinitiatieven in het kader van de eerste wereldoorlog verwijzen we u door naar

Deze menselijke drama’s speelden zich af door-
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www.heemkringarendonk.be

foto stadsarchief Turnhout

Vrijwilligerswerk en sportprestaties om u tegen te zeggen!
Begin september organiseerde LRV Kempenzo-

Eveneens hebben we als club getoond een echt

nen twee ruitertornooien. Ze maakten onder-

team te zijn. Tijdens de voorbereiding ter plaatse

staand verslag:

ging er geen enkele dag voorbij of er was een
overvloed aan helpende handen. Meer dan twin-

Waar we met de hele club lang naar hebben uit-

tig sympathisanten zijn volledig belangeloos ko-

gekeken en naartoe hebben gewerkt, is achter de

men helpen.

rug.

Eén woord: het was FANTASTISCH!!!

Op twee zondagen in september hebben we achtereenvolgens 450 pony’s en 650 paarden ont-

Er moest ook nog gepresteerd worden. Bij de

vangen op onze gewestelijke tornooien op de

individuele dressuur mochten Seppe Hertoghs

Heirbaan. De springterreinen lagen er fantastisch

en Luc Van Limpt hun prijzen in ontvangst gaan

bij. De houten schutting rond de parcoursen blijkt

nemen. Alexi Machavariani, Jantine De Witte en

altijd weer een meerwaarde. Elke bezoeker die

Simon Smets wisten zelfs te winnen. Noor Le-

langs de mooi verzorgde hoofdingang het terrein

naerts, Alexi en Roy Van Beek wisten een schone

op kwam, zag direct een opvallend promodorp en

lei te houden tijdens het springen en mochten

gezellig en goed gevuld terras voor de grote tent.

eveneens een medaille in ontvangst nemen.

Van vele toeschouwers, ruiters en sponsoren zijn

Wat bij de pony’s nog net niet lukte, ging dan

er herhaalde felicitaties gekomen over onze orga-

weer uitermate goed bij de paarden. Het 8-tal

nisatie en de fantastische sfeer. Meerdere ruiters

zwaar wist een knappe tweede plaats te beha-

hebben ons achteraf gefeliciteerd met het vele

len en dat achter Nationaal Kampioen Pulderbos.

werk dat we in onze terreinen gestoken hebben.

Ook het 8-tal licht was in vorm en pakte de over-

Niet minder dan vier dagen heeft een sproei-in-

winning in hun klasse. Gewoonweg fantastische

stallatie gedraaid om er toch maar zeker van te

prestaties!

zijn dat we niet in het stof moesten rijden. Hand-

danten, die elke week hun groep bijstaan met al

werk is er aan te pas gekomen om de dressuur-

hun raad en daad.

terreinen mooi egaal te krijgen en dit alles om het

Ook individueel hebben ook verschillende rui-

onze ruiters en amazones naar hun zin te maken.

ters prijzen opgeëist: Inge Borgmans en Chadia

Een dikke merci aan alle comman-

Weyns wonnen in hun ring. Jos Machilsen , Frank
Goris, Marijke Van Olmen, Sofie Meeuwsen, en
Koen Maes wonnen verdienstelijke ereplaatsen in
de dressuur. Lore Feyaerts, Nik Vervecken en Sofie Meeuwsen hielden bij hun basisparcours van
het springen alle balken in de lepels.
Aan allen een dikke proficiat!
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Nieuwe lokaal bedrijventerrein en ontsluiting voor Hoge Mauw
Je kan er niet naast kijken. De uitbreiding van

nieuwe hoofdtoegang.

Hoge Mauw met een nieuw lokaal bedrijventerrein is volop bezig. Nieuwe en bestaande

De uitbreiding is goed voor een bijkomende op-

Arendonkse bedrijven gaan er zich vestigen.

pervlakte van 9 ha, hetgeen 35 nieuwe bedrijfs-

Dankzij Europese steun via het Interreg-pro-

percelen oplevert. Het lokaal bedrijventerrein

ject MOBIKA (Mobika Interregionaal Kempen-

Hoge Mauw is bestemd voor bedrijven van lokaal

Arendonk) wordt er ook werk gemaakt van de

belang met één van volgende hoofdactiviteiten:

mobiliteitsproblematieken op en rond het ganse

productie, opslag en verwerking van goederen,

bedrijventerreinen Hoge Mauw met o.a. een

onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten.

Verwarmingstoelage
OCMW Arendonk bestaat uit een woonzorgcen-

te. Er wordt hierbij rekening gehouden met het

trum, serviceflats, een begeleidingstehuis en het

niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van

sociaal huis. De verwarmingstoelage is een van

de onroerende goederen buiten de gezinswo-

de dingen waarmee de mensen van het sociaal

ning. (Inkomensgrenzen per 01.09.2013.)

huis je graag voorthelpen.
Categorie 3: Personen met schuldoverlast
Je hebt recht op een verwarmingstoelage als je

Personen met schuldoverlast die aanspraak kun-

je woning verwarmt met huisbrandolie, lamp-

nen maken op een schuldbemiddeling (conform

petroleum (type C) of bulkpropaangas en als je

de wet van 12 juni 1991 op een consumenten-

behoort tot één van de volgende categorieën:

krediet) of een collectieve schuldenregeling (art.
1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de

Categorie 1: Personen met recht op een
verhoogde

verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

verzekeringstegemoetkoming

van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Het bedrag van de toelage schommelt tussen 14

of het OMNIO-statuut

en 20 cent per liter en de maximumtoelage per

Indien je twijfelt of je hiervoor in aanmerking

huishouden varieert dus van 210 tot 300 euro.

komt, kan je dit navragen bij je ziekenfonds.
Het sociaal huis kan dit eveneens nagaan in het

Niet helemaal zeker of je hier recht op hebt? Je

kader van een aanvraag verwarmingstoelagen.

kan elke voormiddag terecht in het sociaal huis
tussen 9 en 11.30 uur. Zij beantwoorden al je

Categorie 2: Personen met een begrensd

vragen en helpen je het nodige in orde te bren-

inkomen

gen.

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar
inkomen lager of gelijk aan 16.965,47 euro ver-

Meer info

hoogd met 3.140,77 euro per persoon ten las-

Sociaal huis
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Strengere normen voor energiezuinig bouwen
Verlaagd E-peil vanaf 2014

door bijvoorbeeld bijkomende isolatie te voor-

In 2014 wordt opnieuw een verstrenging van het

zien, een efficiëntere verwarmingsinstallatie te

E-peil voorzien. Een woning zal dan nog maxi-

gebruiken, een ventilatiesysteem met warm-

maal een E-peil mogen halen van 60. Het E-peil

teterugwinning of vraagsturing te installeren,

is een maat voor de energiezuinigheid van een

luchtdichter te bouwen ...

woning. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met de mate waarin de woning geïsoleerd is, maar ook met de energiezuinigheid van
de verwarmingsinstallatie, de sanitaire instal-

éénsgezinswoning

laties, het ventilatiesysteem … Ook de manier
appartementen

waarop oververhitting wordt ingeperkt zit hierin
vervat. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger

kantoren & scholen

OF

een woning. In 2012 en 2013 mocht dit E-peil
nog maximaal E70 bedragen.

zonneboiler: minstens 0,02m2 apertuur/m2
bruto vloeroppervlakte

Groene energie verplicht vanaf 2014
In nieuwe woningen of woningen die ingrijpend
verbouwd worden, moet vanaf 1 januari 2014

PV: minstens 7 kWh/jaar.m2
bruto vloeroppervlakte

een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. De nieuwe verplichting is een gevolg van de Europese
richtlijnen rond hernieuwbare energie.
De nieuwe eis is van toepassing op alle werk-

OF

biomassa: als hoofdverwarming
(dekt minstens 85% van de
bruto-energiebehoefte verwarming)

zaamheden waarvoor een melding wordt gedaan
of een stedenbouwkundige vergunning wordt

stadsverwarming

aangevraagd vanaf 1 januari 2014 én waarvoor
een E-peil-eis geldt.
Om aan de nieuwe EPB-eis voor eengezinswo-

participatie: 20 euro/m2
bruto vloeroppervlakte

ningen te voldoen, moet je 1 van de volgende
6 maatregelen toepassen in je bouwproject:
• Een zonneboiler installeren;
• Een PV-installatie (zonnepanelen) voorzien;

minstens 10 kWh/m2
met 1 of > 1 systemen

• Een systeem op biomassa gebruiken als hoofdverwarmingsbron;
• Een warmtepomp gebruiken als hoofdverwarmingsbron;
• Aansluiting voorzien op een systeem van
stadsverwarming en –koeling;

Bijkomende informatie
Je kan natuurlijk met al je vragen terecht bij

• Deelnemen aan een project voor productie van

je architect en EPB-verslaggever. Meer infor-

hernieuwbare energie, waarvoor de vergun-

matie vind je ook op www.energiesparen.be.

ningen verleend werden na 01 januari 2014.

Op deze website vind je ook de EPB-wegwijzer
(www.energiesparen.be/epb/wegwijzer),

een

Indien je er voor opteert om in je nieuwe woning

online vragenlijst die aangeeft of je bouwproject

niet aan 1 van deze 6 maatregelen te voldoen,

al dan niet aan de energieprestatieregelgeving

wordt het maximaal E-peil 10% strenger (dus

moet voldoen. Zo ja, dan krijg je een overzicht

E50 i.p.v. E60 vanaf 2014). Dit kan je bereiken

van de desbetreffende EPB-eisen.
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Premie woningaanpassing verdwijnt, andere premies blijven
ergotherapeut(e) van Landelijke Thuiszorg komt
dan langs om te bekijken welke aanpassingen je
kan uitvoeren en welke premies je hiervoor kan
krijgen. Hij/zij zal ook helpen met het zoeken
van een geschikte aannemer, het opvragen van
offertes en het invullen en indienen van de premieformulieren. Kortom, alle praktische beslommeringen worden je uit handen genomen.
Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen
De provincie Antwerpen schaft vanaf 1 janua-

Gelukkig kan de Vlaamse aanpassingspremie

ri 2014 alle toelagen voor particulieren binnen

voor ouderen wel nog steeds worden aange-

Welzijn & Gezondheid af. Dus ook de provinciale

vraagd. Deze premie voorziet eveneens een

premie voor de aanpassing van de woning van

tussenkomst in de kosten (tot 1.250 euro) voor

ouderen (65-plussers) valt weg. Er wordt uiter-

65-plussers die hun woning willen aanpassen.

aard nog wel voldoende budget voorzien om al

Een aantal voorbeelden van zulke aanpassingen:

de premieaanvragen uit te betalen die in 2013

• Vervangen van een ligbad door een inloopdou-

werden goedgekeurd. Voor iedere goedgekeur-

che;

de aanvraag wordt nog een periode van 2 jaar

• Plaatsen van een traplift;

voorzien om de werken te laten uitvoeren.

• Automatiseren van de rolluiken;
• Verhogen van de toiletten;

Begeleiding door Landelijke Thuiszorg
De samenwerking tussen de provincie Antwer-

• Voorzien van een badkamer of slaapkamer op
het gelijkvloers;

pen en Landelijke Thuiszorg wordt wel verder

• Aanbrengen van steunen en hulpmiddelen;

gezet. Ouderen en zorgbehoevenden kunnen

• Verbreden van deuren en het wegwerken van

zich door deze organisatie volledig laten be-

niveauverschillen;

geleiden en adviseren met betrekking tot hun
woningaanpassing. Zij betalen slechts 87 euro

Meer info

en de provincie neemt de rest van de advies-

Landelijke Thuiszorg: T 070 22 88 78

kost (tot 1.153 euro) voor haar rekening. Een

Wonen-Vlaanderen: T 02 553 82 98

Woar is da?
Maak kans op een echt Arendonks geschenk!
Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 28 februari
aan het secretariaat. Dat kan in een envelop
(Secretariaat, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of

In de vorige editie zochten we naar de trap

via info@arendonk.be. Vermeld je naam, adres

naar het kanaal achteraan de Neerstraat.

en telefoonnummer zodat we contact kunnen

Laura Driesen nam een AHA-bon ter waarde

opnemen als jij de gelukkige winnaar bent.

van 25 euro in ontvangst.

Dhr. en mevr. Mijnendonckx-Janssen

Dhr. en mevr. Van Hoppe-Faes

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Jan Mijnendonckx ° 15.01.1941, Retie

Petrus Van Hoppe ° 28.09.1938, Arendonk

Nelly Janssen ° 07.06.1942, Arendonk

Maria Faes ° 16.10.1942, Arendonk

Gehuwd op 9 augustus 1963

Gehuwd op 28 september 1963

Viskok van het jaar!
Ivan Menten van restaurant Lèche Plat
Dhr. en mevr. Van Steenbergen-Van Gestel
60 jaar getrouwd
August Van Steenbergen ° 16.11.1931, Arendonk
Maria Van Gestel ° 15.07.1934, Dessel
Gehuwd op 26 september 1953

Nieuw gezicht bij de poetsdienst
Karin Minnen is op 1 november onze poetsdienst
komen versterken. Zij zorgt er samen met haar
collega’s voor dat de gemeentelijke basisschool
Voorheide er steeds netjes bijligt. Karin komt in de
plaats van Wendy Eyssen, die voortaan mee instaat
voor de schoonmaak van de nieuwe bibliotheek.
Veel succes op jullie nieuwe werkplek!
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Geboorten

27.09

Lissa, dochter van Erik Leemans en Mieke Bertels

28.09

Noud, zoon van Kristof Gevers en Greet Van Gestel

18.06

Matthis, zoon van Jelle Bertels en Ellen Janssens

03.10

Mara, dochter van Danny Oris en Corien Slijk

25.06

Myla, dochter van Ken van Asch en Angela Luijken

08.10

Cara, dochter van Nick Panis en Ilse Segers

26.06

Zita, dochter van Pieter Eyckens en Nancy Spoormans

17.10

Lou, zoon van Jan Verheyen en Ellen Vanhove

28.06

Nel, dochter van Koen Hendrickx en Nore Vrijsen

29.06

Floris, zoon van Tom Lambrechts en Lindsay Mattheys

01.07

Fenne, dochter van Jan Segers en Els Proost

01.07

Laura, dochter van Ruud Volders en Ania Witerska

02.07

Julie, dochter van Philippe Lenaerts en Kim Verbraeken

31.08 Nick Goris (1985) en Stefanie Geudens (1987)

03.07

Céleste, dochter van Laurent Degroote en Christiane van Ansem

06.09 Hans Lievens (1972) en Els Box (1967)

05.07

Stijn, zoon van Ronny Van Beek en Ilse Huybrechts

07.09 Ronny Blockx (1969) en Jasna Knaeps (1976)

08.07

Magalie, dochter van Esmeralda Van de Voorde

21.09 Dimi de Jong (1987) en Nicky van Rooij (1990)

08.07

Joana, dochter van Nadarin Stoychev en Desislava Georgieva

27.09 Daniël Seels (1961) en Martine Caerstiaensen (1962)

15.07

Hailey, dochter van Steven Wilson Saling en Deffeny Maricia Abagi

05.10 Raf Versteynen (1985) en Griet Jacobs (1988)

24.07

Noémie, dochter van Marcel van de Gender en Eefje Boeters

12.10 Jef Bertels (1986) en Kristien Seels (1985)

25.07

Fran, dochter van Rob Vosters en Nathalie Aerts

26.07

Tuur, zoon van Hans Verboven en Hanne Ketelslagers

27.07

Anoa, dochter van Maikel Peeters en Inge Proost

28.07

Nona, dochter van Bie de Smet en Jolien van Cantfort

29.07

Thibo, zoon van Joris Geudens en Sofie Vantongerloo

27.08 Julia Verholen (1927)

09.08

Chayenne, dochter van Maurice Sanders en Samantha den Ouder

03.09 Maria Claessen (1922)

14.08

Niel, zoon van Dave Luyten en Femke Urkens

04.09 Maria Michielsen (1945)

16.08

Inci, dochter van Mehmet Enver Basak en Mevlüde Akdag

05.09 Leo Jansen (1925)

17.08

Féline, dochter van Nick Meeuwes en Evelien Nys

10.09 Martha Dieles (1916)

19.08

Luna, dochter van Tim Seels en Cindy Proost

12.09 Ivo Van Wuytswinkel (1961)

21.08

Aster, dochter van Wannes Van Steenbergen en Ellen Eyssen

18.09 Pierre Verhoeven (1931)

21.08

Tinus, zoon van Christof Sierens en Lize Helsen

18.09 Nadine Breugelmans (1973)

22.08

Joënna, dochter van Edwin Kuijpers en Nathalie Stolze

20.09 Chantal Hooyberghs (1966)

22.08

Nathan, zoon van Miroslaw Niesiolowski en Justyna Stepien

21.09 Irene Slegers (1930)

22.08

Lenka, dochter van Miroslaw Niesiolowski en Justyna Stepien

22.09 Maria Van Bergen (1936)

27.08

Daan, zoon van Willy Van Cantfort en Nathalie Vogels

01.10 Maria Helsen (1937)

28.08

Leon, zoon van Patrick Iemants en Nadine Luyts

03.10 Frieda Van Tongerloo (1945)

31.08

Josse, dochter van Joren Blockx en Noortje Wens

06.10 Marcel Segers (1942)

31.08

Samuel, zoon van José Manuel Dos Santos Sousa en Maria

08.10 Agnes Van Gorp (1946)

Madalena da Silva Almeida Peres Cabito

09.10 Maria Maes (1928)

04.09

Jolien, dochter van Alexander Hendrickx en Liesbeth Cumps

10.10 Angeline Raeymaekers (1947)

05.09

Kyan, zoon van Patrick Lubeck en Nikki Timmer

11.10 Jos De Laat (1926)

05.09

Evi, dochter van Maarten Alewijn en Marleen Alewijn

12.10 Marcel Diels (1950)

10.09

Lizanne, dochter van Jeroen Lauryssen en An Siemons

19.10 Maria Lenaerts (1924)

11.09

Senn, zoon van Hans De Proost en Mie Westhof

21.10 Martha Van den Bossche (1919)

11.09

Lucas, zoon van Marijn Keersmaekers en Els Boonen

21.10 Jenny de Greef (1967)

13.09

Nina, dochter van Dave Sol en Nathalie Van Herck

05.11 Karel Van Gestel (1927)

15.09

Victoria, dochter van Tomasz Stanko en Kinga Szymanska

09.11 Frans Dom (1929)

19.09

Robbe, zoon van Koen Lemmens en Ann Wils

17.11 Mia Mes (1918)

21.09

Sien, dochter van Nick Segers en Annick Sledsens

18.11 Louis Mollen (1943)

26.09

Seppe, zoon van Tim Vansweevelt en Inge Verheyen

18.11 Angele Claes (1926)

27.09

Angele, dochter van Pedro Almeida en Maria Fernandes

Huwelijken

Overlijdens

