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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
17.00 u - 20.00 u
Dinsdag
09.00 u - 12.00 u 17.00 u - 20.00 u
Woensdag
13.00 u - 17.00 u
Donderdag
17.00 u - 20.00 u
Vrijdag
17.00 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:
11 en 12 juli, 15 en 16 augustus.

De bibliotheek is gesloten op volgende dagen:
8 t.e.m. 20 juli en 15 augustus.

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

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

12.30 u - 15.50 u
13.00 u - 19.50 u
15.00 u - 19.50 u

Openingsuren tijdens de maand juli:
Maandag t.e.m. zaterdag
13.30 u - 21.00 u
Zon- en feestdagen
gesloten

Het containerpark is gesloten op volgende dagen:
11 juli, 15 augustus en 2 september.

Het zwembad is gesloten van 5 augustus t.e.m.
1 september wegens installatie nieuwe filters.

Zwemmen in de vakantie?
Juli

Augustus

Dan staan volgende acties op het menu:

Tijdens het weekend van 2 en 3 augustus ligt er

• De kindjes tot 3 jaar mogen gans de maand

een waterspeelkussen in het water.

gratis zwemmen.

Spelplezier gegarandeerd!

• Alle kinderen tot en met 15 jaar krijgen een

Helaas zal nadien het zwembad gesloten zijn van

jeton als ze komen zwemmen. Bij een con-

maandag 5 augustus 2013 tot en met zondag

sumptie van minimum 5 euro in de cafetaria,

1 september 2013. De filters van het zwembad

krijg je in ruil voor de jeton een gratis chips

zijn immers al 35 jaar in werking. Even oud dus

aangeboden.

als het bad zelf! Een knappe prestatie, maar een

• Gratis zwemabonnementen te winnen als je de
oplossing van de rebus vindt!

renovatie dringt zich op. De filterwanden hebben hun beste tijd gehad en ook de werking is
niet meer optimaal. De bestaande filters worden
daarom vervangen, waardoor het zwembad tijdelijk dicht moet.
Meer info
dienst vrije tijd / zwembad
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Nieuwe brandweercommandant
Patrick Deboel werd op

De vorige dienstchef Roger Leenaers blijft nog

1 februari de nieuwe

parttime actief als preventieofficier in Arendonk.

commandant van het

De overige tijd van zijn job vervult hij bij de

Arendonkse

brandweer van Ravels en in de overkoepelende

brand-

weerkorps.   Dat be-

brandweerzone Taxandria.

staat uit 39 vrijwilligers
en 2 beroepskrachten.
Van opleiding is Patrick

De brandweer moest in 2012 uitrukken voor:

industrieel

ingenieur

• 50 brandoproepen

elektriciteit

en

• 87 technische interventies

sinds

1995 lid van de vrijwil-

• 8 oproepen milieu en gevaarlijke stoffen

lige brandweer van Arendonk. In 2007 werd hij

• 17 logistieke ondersteuningen

er beroepsofficier. Voordien was hij ondermeer

• 21 loze of valse alarmen

als projectingenieur en preventieadviseur werkzaam bij Electramo, Verlipack en Recticel.

Dat zijn ongeveer 3 oproepen per week.
15 % van die interventies vinden plaats in
buurgemeente Retie.

Week van de opvoeding
In het woonzorgcentrum Sint-Isabella vond op

voeden Natuurlijk’. Er mocht (uitzonderlijk) ge-

22 mei een activiteit plaats in het kader van de

vist worden in de vijver, men kon leren (moes)

Week van de Opvoeding. Het opzet van het ani-

tuinieren, er was een kinderatelier, …

matieteam van het WZC was om grootouders,
ouders, kinderen en kleinkinderen een gezellige

De vrijwilligers van het WZC zorgden op de koop

familienamiddag te bezorgen. De activiteiten

toe voor gratis pannenkoeken, die door alle ge-

pasten perfect in het plaatje van het thema ‘Op-

neraties erg lekker werden bevonden!

Checklist Vakantie
Niets vergeten? Een aantal tips zodat u met een

Vakantietoezicht door de lokale politie.

gerust hart op vakantie kan vertrekken.

• Breng de politiezone Kempen N-O op de hoogte van periodes van langdurige afwezigheid.

Inbraak

Zo kunnen zij afwezigheidstoezicht uitoefenen. Je vindt het aanvraagformulier terug op
de website www.politiekempennoordoost.be of

Wees discreet.

je kan een formulier afhalen op het hoofdcom-

• Maak geen melding van je afwezigheid op je

missariaat in de Wippelberg.

antwoordapparaat en schakel indien mogelijk
de telefoon door naar gsm of een ander toestel.

Brand

• Werk met tijdschakelaars voor de verlichting.
• Laat beplanting onderhouden en zichtbare
grasperken maaien.
• Licht vertrouwenspersonen in over de periode

De risicoproducten.
• Vermijd het opslaan van brandbare vloeistoffen of bewaar ze op een veilige plaats.

dat je afwezig bent en vraag hen om de brie-

• Bewaar doeken die met brandbare producten

venbus leeg te maken en af en toe de rolluiken

doordrenkt zijn in een hermetisch afgesloten

op te laten.
• Trek niet de aandacht wanneer je vertrekt.

recipiënt.
• Berg spuitbussen op, buiten bereik van zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen.

Bescherm uw goederen.
• Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te

De branddetectie-installatie.

nemen goederen: gsm, videomateriaal, lap-

• Test de rookmelders.

top, enz.

• Vervang de batterijen indien nodig.

• Berg waardevolle goederen (geld, juwelen) op
in een kluis of bij een bank.
• Noteer de serienummers van waardevolle goederen.
(formulier beschikbaar op www.besafe.be).

De elektrische installatie.
• Schakel alle elektrische apparaten uit, met uitzondering van ijskast en diepvriezer.
• Doof alle lampen zonder tijdschakelaar.
• Vermijd alle brandbare materialen in de nabij-

De sleutels en het alarm.

heid van deze lampen.

• Sluit ramen en deuren van je huis, garage en
tuinhuisje.

De verwarmingsinstallatie.

• Sluit roosters en hekken met een kettingslot.

• Schakel je verwarmingsinstallatie uit.

• Laat sleutels niet op sloten steken.

• Plaats alle brandbare materialen op voldoende

• Bewaar sleutels buiten het zicht.

afstand van warmtebronnen.

• Vermeld uw gegevens niet op sleutelhangers.
• Doe niet-gebruikte voertuigen op slot.

De apparaten op gas, mazout of petroleum.

• Maak tweewielers vast met een hangslot aan

• Sluit de toevoer van al deze apparaten af : boi-

een vastzittend voorwerp.

ler, gasfles, gasfornuis, enz.

• Bewaar je ladders en tuingereedschap binnenshuis; laat het niet buiten rondslingeren.
• Activeer altijd je alarmsysteem.
• Informeer de contactpersonen over de proce-

De verzekeringspolis “brand en diefstal”.
• Controleer de geldigheid van je brand- en diefstalverzekering.

dure bij een alarmmelding.
Meer info
lokale politie en brandweer

De drie Knorretjes van de speelpleinwerking
De gemeentelijke speelpleinwerking aan het Be-

koekjes te bakken. Alle kinderen mochten hel-

gijnhof opent opnieuw de deuren van 1 juli tot

pen met het deeg waaraan kleurstof werd toe-

en met 30 augustus.  Kinderen tussen 2,5 en 15

gevoegd.

jaar kunnen er dan weer ravotten, spelen, knutselen, koken en zo veel meer.

Ook jouw kind op de speelpleinwerking?
Uiteraard kan je in juli en augustus ook

Ben, Rik en Stef kijken er alvast verlangend naar

jouw kroost toevertrouwen aan een groep

uit. De drieling van de familie Dockx kwam af-

enthousiaste monitoren, zodat mama en papa

gelopen paasvakantie voor het eerst kennisma-

met een gerust gemoed kunnen gaan werken,

ken met de speelpleinwerking. Telkens als ze nu

winkelen of gewoon een dagje relaxen.

het Begijnhof passeren, kunnen ze het niet laten
mama of papa te vragen wanneer ze er nog eens

De kinderen worden in hun activiteiten op ge-

mogen gaan spelen.

paste wijze begeleid door een monitorenteam
van minstens tien jonge mensen. Die worden

De drie stoere jongens zijn drie jaar en daarmee

vooraf gescreend en kunnen niet zelden een

behoren ze tot de jongste groep van onze speel-

waslijst aan relevante ervaring kunnen voorleg-

pleinwerking: de Knorretjes. Anthe en Lien wa-

gen. De hoofdmonitor coördineert het geheel en

ren hun monitoren tijdens de paasvakantie. Voor

ook de verantwoordelijke van de gemeente volgt

het animatorduo was dit een unieke ervaring. Na

alles nauwgezet op.

een aarzelende kennismaking kwamen de jongens al snel los om te spelen met de auto’s, een

Ouders die beroep wensen te doen op de speel-

toren te bouwen met de blokken of een heus

pleinwerking dienen vooraf een inlichtingenfiche

kunstwerk te tekenen met stoepkrijt. Het was

per kind in te vullen. Het formulier kan worden

Anthe opgevallen dat de drieling ongelooflijk

opgevraagd bij de jeugddienst of is te downloa-

goed kan samenspelen. Ze hebben het zelfs ge-

den langs het e-loket van de gemeentelijke web-

presteerd met z’n drieën op één driewieler over

site.

de speelplaats rond te crossen.
Lien vond het vooral leuk om met Ben, Rik, Stef

Meer info

en de andere Knorretjes roze en blauwe dieren-

dienst vrije tijd / jeugddienst

Tarieven speelpleinwerking
Afhankelijk van de gezinssituatie betaal je voor een 10-beurtenkaart:
50,00 euro per kaart

één kind ten laste t.e.m. 15 jaar

45,00 euro per kaart

twee kinderen ten laste t.e.m. 15 jaar

40,00 euro per kaart

drie of meer kinderen ten laste t.e.m. 15 jaar

60,00 euro per kaart

buitendorpse kinderen, ongeacht het aantal kinderen ten laste
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Voedsel voor maag en geest
Een ander opvallend kunstobject is de uitvergroting van een heuse picknick. Deze ‘blow-up
picknick’ is een zes meter groot monument geworden, dat een boodschap uitstraalt van samenzijn, genieten en feesten.
Picknicken
Het beeldenpark is bovendien de trekpleister van
een gloednieuw initiatief: ‘Picknicken in het Land
van Turnhout’. Het picknickgebeuren heeft de
Arendonk heeft er een gezellig plekje bij. Achter

laatste jaren een enorme boost gekregen. Het

het Karel I-gebouw op de Wampenberg is uit het

toeristisch samenwerkingsverband ‘Het Land

drassige weiland een beeldenpark en gezellige

van Turnhout’ speelt daar graag op in. Samen

picknickplaats verrezen. Vooral tijdens de zo-

met  de Arendonkse kunstacademie en de Tho-

mermaanden is het er heerlijk vertoeven.

mas More Hogeschool werden unieke picknickbanken gecreëerd die de slogan ‘natuur omhelst

Beeldenpark

cultuur’ alle eer aandoen. Deze picknickbanken

In de pas aangelegde kunstentuin vallen twee

vind je niet alleen in Arendonk, maar ook in

grote monumentale kunstwerken op. Het eer-

Beerse, Oud-Turnhout, Ravels, Turnhout en Vos-

ste is ‘het monument voor de smokkelaars’. De

selaar. Tot 30 oktober 2013 kan je langs ver-

creatie symboliseert de route door het bos die

schillende wandel- en fietsroutes al deze pick-

de smokkelaars vroeger namen. De opvallende

nickplaatsen ontdekken. Er is zelfs mogelijkheid

blokken in felle kleuren stellen de smokkelaars

om op voorhand een goedgevuld picknickpakket

voor met verschillende soorten smokkelwaar:

te reserveren.

graan, boter, tabak, zout en zelfs speelkaarten
en klompen. De fel markante   blokken vormen

Meer info

een contrast met de ‘duistere praktijken’ van

dienst toerisme

weleer.

www.landvanturnhout.be

Nieuw gezicht bij de werkliedendienst
De werkliedendienst van de gemeente heeft een nieuw gezicht mogen
verwelkomen. Matthew Blockx trad op 1 juni in dienst als ‘startbaner’.
Met een startbaanovereenkomst, ook wel het Rosetta-plan genoemd,
worden schoolverlatende jongeren zo snel mogelijk ingeschakeld op
de arbeidsmarkt.
Matthew zal vooral ondersteuning bieden aan de schilder en
schrijnwerker.

HoReCa Arendonk geeft een rondje
Zestien Arendonkse horecazaken nodigen ieder-

De proevertjesroute is ongetwijfeld de ideale

een uit om op eigen tempo te genieten van een

manier om wandelend of fietsend onze gezellige

gevarieerd aanbod tijdens de tweede edite van

gemeente te ontdekken.

de proevertjesroute. Tot 30 september 2013 kan
je voor amper 4 euro per persoon een verzorg-

De ‘Proevertjesroute 2013’ is te koop aan de in-

de brochure kopen met voordeelbonnen. In ruil

fobalie dienst vrije tijd op het gemeentehuis en

voor een voordeelbon biedt elke deelnemende

bij de deelnemende horecazaken:

zaak je eenmalig een aantrekkelijke korting of

Theehuis Talander, Café Renova, Café Angèle,

een verrassend extraatje.

Bemdkaffee, Café ’t Stekske, De Grill, De Gouden

Lever je volledig ingevuld deelnameformulier

Arend, Lèche Plat, Café de Mèt, Eetcafé De Ster,

zeker in voor 30 september! Vanaf 8 stempels

Taverne Valkenhof, Café De Schutter, Postelboers

maak je immers ook nog kans op één van de

Hof, PC De Vraai, Bakeliet en ’t Swaans Hof.

mooie prijzen.

Ga je op reis? Vraag tijdig je Kids-ID!
Met het oog op reizen naar het buitenland herinneren wij eraan dat
ouders de Kids-ID voor hun kroost best tijdig aanvragen. Tijdens
de zomerperiode moet je rekening houden met een wachttijd van ongeveer drie weken.
Een kind jonger dan 12 jaar moet in het bezit zijn van een geldig
Kids-ID voor landen waarvoor geen internationaal paspoort nodig
is.
Als je een Kids-ID wil aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden
voldoen:
• het ouderlijk gezag hebben over het kind
• je moet samen met het kind naar de gemeente gaan voor de
aanvraag
• je moet een pasfoto van het kind hebben (met witte achtergrond)
• eventueel de vervallen Kids-ID inleveren.
Meer info
dienst burgerzaken
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Wampegalm in ’t nieuw!
De Koninklijke fanfare Wampegalm blaast dit

ontwerp van Remi Lens. Daar zijn  we nog steeds

jaar negentig kaarsjes uit. Het granieten jubile-

heel trots op. Een andere mijlpaal in de geschie-

umjaar laten ze niet zomaar ongemerkt voorbij

denis van de fanfare is het jaar 1968. Toen kwa-

gaan. Het meest in het oog springend is wel de

men voor het eerst meisjes bij de fanfare. Er

nieuwe huisstijl. Op hun Lenteconcert eind april

waren er al wel, maar die mochten toen alleen

werd voor het eerst opgetreden in het fonkel-

bij de drumband spelen. Nu is het aantal man-

nieuwe uniform en werd het nieuwe logo voor-

nen en vrouwen ongeveer gelijk, maar het heeft

gesteld. Tijdens de pauze nam 2370 een inter-

er alle schijn van dat de vrouwen binnenkort in

view af met enkele bestuursleden.

de meerderheid zullen zijn.   

Wie kan in een notendop een beetje ge-

Dit jaar is ook een mijlpaal. Het valt op dat

schiedenis vertellen van Wampegalm?

we Wampegalm niet meer zien optreden in
het blauwe uniform met de gouden biezen

René De Proost (erevoorzitter): Wampegalm

en de opvallende gele das.

werd opgericht op 7 juli 1923. Het was in het café
van mijn vader ‘De Voskens’ dat acht muzikan-

Mieke Iemants (voorzitter): De huidige uni-

ten voor het eerst repeteerden, maar die groep

formen waren aan vervanging toe, omdat onze

breidde al snel uit. Nadien zijn we dan verhuisd

muzikanten rondliepen in een exemplaar dat ver-

naar ‘De Boerenbond’ aan de kerk. Toen kwam

gane glorie uitstraalde of ze waren hun uniform

de oorlog en was er nagenoeg geen werking van

ontgroeid. Bovendien waren er ook niet  genoeg

Wampegalm. Pas in 1946 werden de repetities

uniformen meer om alle leden in dezelfde out-

hervat. Intussen hadden we De Boerenbond als

fit te steken. Dit probleem stelde zich al enige

repetitielokaal ingeruild voor de ‘Renova’. Dat is

tijd. Een aantal nieuwe kledingstukken maken

nu nog steeds onze thuisbasis. Om echt volledig

was een kortetermijnoplossing en dat zou ook

te zijn, moet ik wel vermelden dat tijdens de

heel wat kleurverschillen opleveren, waardoor je

bouw van de huidige Renova we ook nog tijdelijk

er als muziekkorps niet netjes uitziet. Na een

ons lokaal hadden in café ‘Malakof’.

uitgebreide enquête bij de leden kwam dan ook

In 1931 kregen we een eigen vaandel naar het

tot uiting dat we het vroegere uniform altijd met

plezier hebben gedragen, maar dat het tijd was

en sympathisanten die regelmatig de geldbeugel

voor een volledig nieuw pak. We hebben nu een

opentrekken. Het cultuursubsidiefonds van de

modieus zwart pak waarop het nieuwe logo werd

gemeente is ook een welgekomen toelage.

geborduurd. Ook in de das voor de mannen en
de chokers voor de vrouwen werd het logo verwerkt.
Het nieuwe logo, zit daar een betekenis
achter?
Ann Van Bergen (bestuurslid): Je kan er enkele belangrijke zaken uithalen. Ten eerste onze
blaasinstrumenten. Die worden gesymboliseerd
door de bekeruitgangen.  Vervolgens  de onmisbare muzieknoten die uit die bekers ‘galmen’.  De
Wamp die als een meander vloeit is een ander
symbool en de gebruikte kleuren verwijzen ui-

Wat me opvalt is dat er nogal wat jeugd

teraard naar Arendonk. Sommige mensen  zien

muziek speelt bij de Wampegalm. Hoe

in het logo nog heel wat andere karakteristieken

komt dat?

van onze fanfare. Maar die fantasieën laat ik volledig voor hun rekening. Het ontwerp van het

Greet Van Bergen (dirigent jeugdfanfare

logo is van de creatieve hand van Jan Jespers.

De Galmkes): Ja, onze jeugd is goed vertegenwoordigd. Dat is een algemene trend en niet alleen bij ons. Veel heeft te maken met het feit
dat fanfares en harmonieën al een tijdje het
oubollige imago overboord hebben gegooid. Hedendaagse componisten schrijven tegenwoordig
juweeltjes van muziek. Het is gewoon geweldig leuk om deze muziek in groep te spelen, en
daarna dan nog uit te voeren op concerten. Het

Een nieuw uniform laten maken is niet

is een uitdaging voor elke jeugdige speler die

goedkoop. Bovendien heb ik gehoord dat

van muziek houdt. Ook de lage drempel om tot

jullie jaarlijks nieuwe muziekinstrumenten

onze fanfare toe te treden zal wel meespelen.

aankopen en deze ook regelmatig laten on-

Het is helemaal geen dure hobby en je krijgt gra-

derhouden of herstellen. Hoe financieren

tis muzieklessen. Hiervoor kunnen we rekenen

jullie dat allemaal?

op de inzet van veel vrijwilligers. Een grote troef
is ook de prima samenwerking met de muziek-

Wim Luyten (penningmeester): Onze finan-

academie. We hebben een schitterend bestuur

ciële middelen halen we uit diverse manifestaties

met een jeugdwerking die veel toffe activiteiten

die wie organiseren. Broekkantkermis is wellicht

organiseert. De jeugd voelt zich helemaal thuis

het meeste bekende. De muzikanten, de vele

bij de Wampegalm. Bij onze Galmkes vinden be-

vrijwilligers en sympathisanten van Wampegalm

ginnende muzikanten de ideale formule om in

trekken op deze driedaagse muzikale mossel-

groep samen te spelen.

kermis alle registers open om de bezoekers te
verwennen. Dit jaar valt het evenement op 16,

Bedankt voor het interview. We hopen dat

17 en 18 augustus. Maar met alleen de opbreng-

jullie de mensen Arendonk nog lang mogen

sten van Broekkantkermis redden we het niet

omverblazen met jullie prachtige hafabra-

om alle onkosten te dekken. Zo hebben we ge-

muziek.

lukkig ook enkele gulle sponsors, vele ereleden
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Seniorenraad op stap

Lammetjesknuffeldag

Honderd Arendonkse senioren vertrokken op

In de Wouwershoeve aan de Lusthoven mochten

donderdag 6 juni onder een stralende zon rich-

kinderen babyschaapjes van dichtbij omarmen

ting Nederland voor de jaarlijkse uitstap, geor-

en strelen. De zachte knuffel van de lammetjes

ganiseerd door de seniorenraad.

wakkerde zo toch een beetje het lentegevoel

De dag begint met een bezoek aan het Neder-

konden zeggen.

aan, wat we van het weer jammer genoeg niet
lands Leder- en Schoenenmuseum te Waalwijk,
waar we hartelijk werden ontvangen met een
kopje koffie en een halve zool.

Open Monumentendag

Door middel van demonstraties werd hier de geschiedenis van het leerlooien en de schoenfabri-

Elke

cage in beeld gebracht.

onroerend erfgoed in heel Vlaanderen in de

tweede

zondag

van

september

staat

kijker. Ook in Arendonk valt er die dag heel wat te
Na een stevig middagmaal in restaurant “De

beleven. Dit jaar staan er twee renovatieprojecten

Gouden Leeuw” te Terheijden ging het richting

in de kijker die je kan bewonderen op zondag 8

Drimmelen, waar we inscheepten voor een on-

september van 10 uur tot 18 uur.

vergetelijke rondvaart van twee uur door het
prachtige natuurgebied Biesbosch, een avon-

Oud Klooster Sint-Agnetendal of nieuw

tuurlijk doolhof van rivieren, waterbekkens,

sociaal woningenproject?

wilgenbossen en grillige kreken met glashelder

In 2002 verlieten de zusters Sint-Agnetendal.

water.

Binnenkort

wordt

het

voormalige

klooster

helemaal verbouwd. De herbestemming voorziet
De dag werd afgesloten met een lekkere koffietafel.

zowel publieke ruimte als sociale huisvesting.

Oude academie of is het al nieuwe
bibliotheek?
Terwijl de verbouwing van het klooster nog
moet starten, is die van de oude academie tot
bibliotheek bijna achter de rug. Er is geen beter
moment om de geschiedenis van dit prachtige
gebouw uit de doeken te doen.
Van 1871 tot 1914 werd hier een stoomwolspinnerij uitgebaat; tot 1924 was er een elektriciBouwmaatschappij
tijdens

Open

De

Noorderkempen

Monumentendag

de

stelt

teitscentrale. Na grondige restauratie- en aan-

nakende

passingswerken vond de Academie voor Schone

verbouwingswerken voor. Je kan dan het als

Kunsten er een plek van 1966 tot 2008 en bin-

monument beschermde klooster inclusief de

nenkort zal de bib er definitief zijn stek krijgen.

kloostertuin uitzonderlijk bezoeken vooraleer

Naast de tentoonstelling over de geschiedenis

de verbouwingswerken starten. Foto’s geven je

van het gebouw zal je ook hier werk van Ghislain

een kijk op het vroegere kloosterleven en het

Geenen aantreffen.

onderwijsgebeuren in het meisjespensionaat.
Daarnaast tonen Arendonks kunstenaar Ghislain

Meer info

Geenen en enkele fotografen hun unieke blik op

dienst vrije tijd / cultuurdienst

het klooster.

Informatie en advies over vervoer op maat
sportactiviteit, marktbezoek … kan je eveneens
terecht bij het mobiliteitspunt. Medewerkers
zoeken uit wat de beste vervoersmogelijkheid is
in een specifieke situatie.
Mobiliteitskempen werk samen met De Lijn, de
Het proefproject ‘Mobiliteitspunt Kempen’ is sinds

mindermobielencentrales, de diensten aangepast

enkele maanden actief in het arrondissement

vervoer, mutualiteiten en private taxibedrijven.

Turnhout. Personen uit de Kempen kunnen
er terecht voor informatie en advies over

Proefproject

aangepast

Mobiliteitspunt Kempen is een proefproject.  

vervoer.

Mobiliteitspunt

Kempen

maakt personen - die door een handicap, ziekte

Er wordt getracht een volledig zicht te krijgen

of ouderdom problemen hebben om vervoer te

op het aanbod van aangepast en toegankelijk

vinden - wegwijs in het aanbod van aangepast

vervoer in het arrondissement Turnhout en een

vervoer in eigen streek en verstrekt informatie

goed beeld van de knelpunten en de blinde

over de meest geschikte vervoerder(s).

vlekken. Deze waardevolle bevindingen worden

Daarnaast wordt ook informatie verstrekt over

dan later  aan de overheid bezorgd. Zo kunnen

allerlei vragen zoals hoe een parkeerkaart voor

de ervaringen in de Kempen bijdragen tot het

personen met een handicap aanvragen, hoe

verbeteren van het aangepast en toegankelijk

een belbus gebruiken, hoe een dienstregeling

vervoer in Vlaanderen.

interpreteren, …
Voor

een

concrete

vervoersvraag

op

een

Meer info

bepaalde dag en uur zoals een bezoek aan familie

014 58 55 75

of vrienden, het bijwonen van een voorstelling of

mobiliteitspuntkempen@iok.be

11

Meegroeiwonen, vooruitziend (ver)bouwen: kosten besparen
Enkele basisprincipes
• Voorzie de belangrijkste woonfuncties op één
niveau of voorzie in elk geval de mogelijkheid
om alle woonfuncties naar hetzelfde niveau te
brengen indien dit noodzakelijk wordt. Zo kan
je van een gelijkvloerse speelkamer eerst een
bureau en tot slot een slaapkamer maken.
Een eigen woning waarin je de rest van je dagen

• Laat welfsels over de volledige breedte/lengte

kan doorbrengen. Bijna iedereen droomt ervan

van de woning lopen en gebruik waar mogelijk

en het is vaak de belangrijkste investering in

lichte, verplaatsbare binnenwanden. Dit zorgt

een mensenleven. Alleen zien we bij het ontwerp

voor veel meer flexibiliteit bij nodige aanpas-

van onze woning die levenslange bruikbaarheid
dikwijls over het hoofd.

singen.
• Bouw je woning drempelloos, vermijd niveau-

Iedereen wordt vroeg of laat ouder en/of be-

verschillen. Dit is nuttig voor jonge ouders

perkter. Aanpassingen zijn dan sowieso no-

(kinderwagen) en het kan ooit ook noodzake-

dig. Je beseft het meestal pas als het te laat

lijk zijn als iemand in je gezin rolstoelafhanke-

is. Meegroeiwonen is een langetermijnvisie op

lijk wordt.

wonen. Je houdt rekening met een aantal basis-

• Zorg voor een goede trap, de ideale trap is een

principes opdat je levenslang zonder al te grote

rechte trap van minstens 90 cm breed met

ingrepen en tegen een lage kost je woning kan

stevige leuningen.

aanpassen. De woning past zich aan de bewoners aan en niet omgekeerd.

Meer info
www.wooneenlevenlang.be
www.kempenswoonplatform.be

Groepsaankoop groene stroom en aardgas
Besparen op je energiefactuur? En een steentje

Beslis

bijdragen tot een beter leefmilieu? Doe mee aan

Je hebt tot en met 18 november de tijd om te

de groepsaankoop van 100% groene energie.

beslissen of je het aanbod accepteert.
Ja? Dan hoef je alleen maar te bevestigen en

Hoe werkt het?

wordt je overstap eenvoudig geregeld.

Schrijf je gratis en vrijblijvend in tussen 1 juli en

Nee? Dan hoef je niets te doen en loopt je hui-

29 september via www.samengaanwegroener.be.

dige contract gewoon door.

Liever op papier inschrijven? Dat kan vanaf

Deed je vorig jaar al mee?

3 september in het gemeentehuis (technische

Super! Maar vergeet niet: de tarieven van de

dienst / rode balie).

groepsaankoop gelden voor één jaar. Hernieuw

Veiling

je inschrijving dus en geniet weer een jaar van

Op 2 oktober brengen verschillende energieleve-

kortingstarieven!

ranciers een bod uit. De leverancier met de laagste prijs wint. Je kunt de veiling online volgen.
Persoonlijk voorstel
Vóór 18 oktober krijg je een persoonlijk voor-

Meer info
Vanaf 1 juli:
www.samengaanwegroener.be

stel. Daarmee kun je de winnende tarieven ver-

of 0800 21 134

gelijken met het tarief dat je betaalt bij je eigen

Vanaf 3 september:

leverancier.

technische dienst

Hou je GFT-container proper, gebruik een BioBag®
seerd met het logo van IOK Afvalbeheer.
Let op! Een GFT-container met zakjes erin wordt
enkel geledigd als het BioBag®-zakjes zijn met
het logo van IOK Afvalbeheer. GFT-containers
met zakjes van een ander merk zullen nog
steeds geweigerd worden.
De zakken worden best op een droge en donkere
plaats bewaard. Als je de BioBag® gebruikt, zet
je best elke ophaling je GFT-container buiten.
Na drie weken beginnen de zakken immers te
Vooral tijdens de zomerperiode zijn mensen op

composteren en krijg je te kampen met lekken.

zoek naar een manier om hun GFT-container

De BioBag® is beschikbaar in 2 formaten:

proper te houden. Er zijn al een aantal jaar bio-

• zakken van 10 liter (6,00 euro per rol van 50

degradeerbare zakjes op de markt. Tot nu toe
werden deze zakjes geweigerd in de Arendonkse
GFT-container, omdat niet elk merk composteer-

zakken)
• zakken van 120 liter (6,00 euro per rol van 10
zakken)

baar is in de composteringsinstallatie van IOK

Zowel de 10-liter zakjes als de 120-liter

Afvalbeheer.

zakken zijn verkrijgbaar vanaf 1 juli aan

Na testen in de composteringsinstallatie van

het onthaal van het gemeentehuis.

Beerse/Merksplas kwam IOK Afvalbeheer tot de

Het is natuurlijk niet verplicht om een Bio-

conclusie dat de BioBag® wel goed composteer-

Bag® te gebruiken!

baar is. Deze zakjes worden vanaf nu toegelaten in de GFT-container. Om ze voor de ophalers

Meer info

herkenbaar te maken, werden ze gepersonali-

dienst milieu

Doar was da …
In de vorige editie zochten we naar de herdenkingsplaat aan de achterzijde
van de Onze-Lieve-Vrouwkerk op de Vrijheid.
Angela Verheyen kwam als winnaar uit de bus 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

8

augustus 2013 aan het secretariaat. Dat kan
in een briefomslag (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.
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Dhr. en Mevr. Dierckx-De Proost

Dhr. en Mevr. Dockx-Meeuws

50 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Ferdinand Dierckx ° 27.10.1942, Arendonk

Marcel Dockx ° 22.06.1928, Arendonk

Josepha De Proost ° 28.11.1937, Arendonk

Christine Meeuws ° 29.01.1929, Arendonk

Gehuwd op 13 februari 1963

Gehuwd op 8 april 1953

Dhr. en Mevr. Iemants-Pynaerts

Dhr. en Mevr. Luyck-Daniëls

50 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Adrianus Iemants ° 22.02.1938, Turnhout

René Luyckx ° 21.11.1927, Arendonk

Anny Pynaerts ° 17.11.1941, Arendonk

Maria Daniëls ° 09.12.1930, Oud-Turnhout

Gehuwd op 11 mei 1963

Gehuwd op 2 mei 1953

Dhr. en Mevr. Maes-Van Gestel

Dhr. en Mevr. Moelans-Vanheuckelom

60 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Justien Maes ° 11.12.1930, Arendonk

Jos Moelans ° 09.02.1941, Arendonk

Anna Van Gestel ° 26.04.1931, Oud-Turnhout

Lisette Vanheuckelom ° 20.09.1943, Oud-Turnhout

Gehuwd op 18 april 1953

Gehuwd op 29 december 1962
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Dhr. en Mevr. Raeymaekers-Van Lieshout

Dhr. en Mevr. Raeymaekers-Vos

50 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Fons Raeymaekers ° 23.12.1940, Arendonk

Marcel Raeymaekers ° 02.04.1928, Arendonk

Maria Van Lieshout ° 05.03.1942, Arendonk

Maria Vos ° 06.02.1933, Arendonk

Gehuwd op 19 april 1963

Gehuwd op 2 mei 1953

Dhr. en Mevr. Smets-Leyten

Dhr. en Mevr. Van Beek-Claessen

60 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Jos Smets ° 14.10.1930, Arendonk

Jozef Van Beek ° 25.11.1937, Turnhout

Maria Leyten ° 22.04.1930, Dessel

Julia Claessen ° 18.04.1941, Arendonk

Gehuwd op 25 april 1953

Gehuwd op 18 april 1963

Dhr. en Mevr. Van Beers-De Proost

Dhr. en Mevr. Van Steenbergen-Elsen

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Andre Van Beers ° 06.03.1941, Arendonk

August Van Steenbergen ° 09.04.1941, Arendonk

Magda De Proost ° 23.07.1945, Arendonk

Maria Elsen ° 08.10.1942, Arendonk

Gehuwd op 23 februari 1963

Gehuwd op 2 mei 1963
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Geboorten

Huwelijken

23.11.12 Emelie, dochter van Angelo Bleys en Kelly Pelckmans

29.03.13 Bart Slegers (1988) en Dorien Van Den Broek (1989)

09.12.12 Julie, dochter van Michel Lauryssen en Eveline Crobeck

30.03.13 Kris Slegers (1976) en Sarah Verdonck (1984)

31.12.12 Lieze, dochter van Kris Segers en Sara Vervecken

20.04.13 Sepp Vermonden (1984) en Kelly Koninckx (1989)

07.01.13 Lore, dochter van Peter Mangelschots en Kelly Van der

27.04.13 Ronny Goossens (1981) en Sanne Verhagen (1989)

Auwera

27.04.13 Dennis Boesmans (1984) en Karen Van Gorp (1987)

09.01.13 Mathis, zoon van Ronny Blockx en Jasna Knaeps

03.05.13 Stijn Hendrickx (1988) en Nikki Swaans (1989)

11.01.13 Klara, dochter van Bob Verdonck en Katia De Clerck

08.05.13 Marc Gevaert (1965) en Inge Goris (1966)

15.01.13 Lotte, dochter van Peter Van den Bosch en Nadine

11.05.13 Björn Jacobs (1981) en Dana Coenraerds (1986)

Breugelmans
17.01.13 Yanthi, dochter van Luc Robben en Süleyha Goos

Overlijdens

21.01.13 Daan, zoon van Jeroen Smeyers en Carolien Hermans
27.01.13 Lina, dochter van Nico Latorre en Maaike Wynen

14.02.13 Liske Cools (1915)

01.02.13 Sem, zoon van Lowie Hermans en Hanneke Lavrijsen

15.02.13 Frans Heymans (1932)

02.02.13 Liam, zoon van Andrew Kudoja en Cindy van Leeuwen

24.02.13 Maria Noyens (1934)

09.02.13 Vince, zoon van Bart Blockx en Sandra van Us

26.02.13 Rosa Loots (1930)

14.02.13 Leandro, zoon van Tom Vansweevelt en Rivalda

28.02.13 Too Smeyers (1925)

Janssen

01.03.13 Marina Gevers (1956)

14.02.13 Sebas, zoon van Darwin van Hout en Elke Geerts

02.03.13 Karel Meulemans (1943)

17.02.13 Zoë, dochter van Alexis van der Heijden en Hanneke

03.03.13 Wiske Maes (1923)

Sanders

03.03.13 August Cauwenberghs (1934)

24.02.13 Lore, dochter van Koen Bax en Nele Dierckx

06.03.13 Désy Brohez (1922)

25.02.13 Amber, dochter van Nick De Proost en Katrien Vromans

07.03.13 René Wouters (1931)

27.02.13 Kobe, zoon van Nick Elsen en Evi Wuyts

08.03.13 Lisa Verstraelen (1912)

04.03.13 Jana, dochter van Bart Eyckens en Bie Coolen

12.03.13 Christianne Van Gorp (1943)

07.03.13 Niels en Thomas, zonen van Ben Van Beers en Annelies

15.03.13 Jos Moris (1942)

Van Gompel

18.03.13 Flor Van Herck (1929)

07.03.13 Lily, dochter van Tim Nooytens en Marta Nooytens

24.03.13 Louis Paeshuyse (1913)

13.03.13 Emma, dochter van Jurgen Van Mook en Nathalie

25.03.13 Maria Kools (1923)

Gabriel

26.03.13 Kris Van Houdt (1963)

14.03.13 Louis, zoon van Bart Gillis en Sarah Willems

27.03.13 Lucia Wouters (1931)

14.03.13 Flor, zoon van Tim Hermans en Kerstin Van Gorp

29.03.13 Louis Spoormans (1917)

21.03.13 Lena, dochter van Jimmy Van Thillo en Katrien Weyts

02.04.13 Maria Mertens (1926)

25.03.13 Ninah, dochter van Glen Verwaest en Greet Baeyens

13.04.13 Paula Van Steenbergen (1921)

26.03.13 Babs, dochter van Joost De Pauw en Melissa Mertens

16.04.13 Louis Janssen (1912)

29.03.13 Renéé, dochter van Nicolas Grobet en Eline Coemans

18.04.13 Jan Segers (1932)

06.04.13 Nant, zoon van Bjorn Olieslagers en Katrien Van der

20.04.13 Gusta Hooyberghs (1936)

Veken

26.04.13 Frans Lasters (1937)

15.04.13 Mathisse, zoon van Stefan De Vroede en Ellen Carpentier

21.05.13 Mariette Maes (1924)

26.04.13 Olivia, dochter van Kristof Hendrickx en Nathalie

23.05.13 Theresia Mariën (1917)

Gaukema
26.04.13 Fenna, dochter van Tom Leemans en Charisse
Hoebreghts
06.05.13 Menno, zoon van Dimitri Lemmens en Sandra Van den
Bogaart
12.05.13 Fiene, dochter van Mike De Roover en Annelies
Stessens
13.05.13 Imran, zoon van Haroon Arozo en Trina Sultani

