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

Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26
Zwembad
Van Eycklaan 7
T 014 67 89 34
E zwembad.arendonk@skynet.be

Bibliotheek
Vrijheid 56a (vanaf 26 oktober: 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

Wegens verhuis is de bib gesloten van maandag 21
oktober tot en met zaterdag 26 oktober.

Elektronisch rijbewijs
Sinds kort is onze gemeente gestart met de uit-

heeft geen haast. De papieren rijbewijzen blij-

reiking van het plastic rijbewijs in bankkaartmo-

ven nog geldig tot 2033.

del. Het kost 25 euro en blijft 10 jaar geldig.
Voor het nieuwe elektronische rijbewijs is geen

De voorlopige en internationale rijbewijzen zul-

pasfoto nodig, hiervoor wordt automatisch de

len nog enige tijd papieren documenten zijn te-

foto van je identiteitskaart gebruikt.

gen het oude tarief.

Wie een nieuw rijbewijs aanvraagt, krijgt voortaan de elektronische variant. Omwisseling van

Meer info

de oude rijbewijzen is echter niet verplicht en

Dienst burgerzaken

Eenrichting Gildestraat en gedeelte Torenstraat
Om de verkeersveiligheid en mobiliteit in To-

Gildestraat/Koeistraat inrijden en langs Toren-

renstraat, Gildestraat en Diepenbeemd te ver-

straat/Vrijheid uitrijden.

beteren, werd een proefopstelling van eenrich-

Diepenbeemd en Torenstraat (tussen Diepen-

tingsverkeer verwezenlijkt in Gildestraat en een

beemd en De Valken) blijft toegankelijk in beide

gedeelte van Torenstraat.

richtingen).

Samengevat komt de testverkeersmaatregel op

Aansluitend aan de onderzoeksperiode, die loopt

het volgende neer:

tot eind oktober, zal een tevredenheidsenquête

Er geldt eenrichtingsverkeer in Gildestraat en

worden georganiseerd.

Torenstraat (gedeelte tussen Koeistraat en Diepenbeemd), uitgezonderd voetgangers en fietsers.

Meer info
Technische dienst / mobiliteit

Colofon
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Werken en leven op Talander
Talander vzw aan de Lusthoven 88 is een unieke

een andere over een terugkerende ervaring, een

plek in het midden van de natuur waar onder-

dagdeel per week gedurende een welbepaalde

tussen 15 volwassen mensen met een verstan-

periode.

delijke beperking leven en werken.
De bewoners hebben een grote wens tot sociale
Talander wil mensen stimuleren in hun ontwikke-

betrokkenheid en hun gastvrijheid is de drijfveer

ling. Werken is de geëigende mogelijkheid voor

en ook de inspiratie voor de toekomst. Een mooi

volwassen mensen om zich te ontplooien en deel

voorbeeld hiervan is het theehuisje dat elke

te nemen aan het maatschappelijk leven. Op Ta-

zondag, maandag, dinsdag en woensdag open

lander kan iedereen, door het samenwerken in

is tussen 14 en 17 uur. Reeds vele fietsers en

groepsverband, deelnemen aan het werkproces.

wandelaars konden hier genieten van een lekker

Ambachtelijk werk, kunstzinnige vormgeving,

kopje thee of koffie met een stuk zelfgebakken

natuurlijke materialen en het kunnen volgen van

taart.

een volledig proces zijn hierbij belangrijke elementen.

Ook de jaarlijkse instapmarathon, een wandel-,
fiets- en loophappening op de derde zondag van

Ook nieuwe contacten werken, indien goed be-

september kent ieder jaar een groot succes.

geleid, stimulerend. In het verleden deden verschillende bewoners reeds buitenaf ervaringen

Meer info

op in diverse situaties. Voor de ene persoon ging

014 67 00 69 - talander@moso.be

dat om een kennismaking van enkele uren, voor

www.talander.be
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Liesbet De Vocht blijft zeer sterk presteren
Had je het verwacht?
Mochten ze me begin dit jaar zeggen dat ik de
dubbel ging binnenhalen, had ik ze waarschijnlijk gek verklaard. Ik ging enkel voor een mooi
voorjaar en de rest zouden we wel zien.

Dat

voorjaar viel al snel in duigen nadat ik gevallen
was in januari tijdens de rittenkoers in Qatar.
Daardoor moest ik Omloop Het Nieuwsblad missen en de wedstrijden die erop volgden. Doordat ik mezelf niet kon bewijzen, werd ik ook
niet opgesteld door de ploeg en reed ik te weiOok in 2013 blijft Liesbet De Vocht enorm hard

nig wedstrijden waardoor ik nooit echt in vorm

fietsen. Getuige hiervan: haar twee recent be-

kwam tijdens het voorjaar. Spijtig, want ik had

haalde Belgische titels. Wij schotelden de kam-

er wel zin in. Maar door die tegenslagen, ben

pioene enkele vragen voor.

ik me dan gaan focussen, eerst op het BK in La
Roche, daarna het BK tijdrijden. En die wedstrij-

Hoe heb je beide titels ervaren?

den heb ik toch maar mooi bij op mijn palmares
nu, met als kers op de taart de driekleur die ik

Beide titels waren natuurlijk zeer mooi, maar het

nu een gans jaar mag dragen.

BK in La Roche steekt er toch bovenuit. Een titel behalen op een parcours dat normaal niet op

Welke overwinningen heb je dit jaar nog

mijn lijf geschreven is, was super. Twee maan-

behaald?

den voor het BK startte ik mijn voorbereiding:
ik lette op mijn eten, ging weer netjes mijn rol-

Tien overwinningen, waaronder de twee Belgi-

lentrainingen doen bij 30 graden buiten, ik ben

sche titels, provinciaal kampioenschap tijdrij-

een aantal keer gaan verkennen zodat ik wist

den, criterium in Heerlen (NL) en daarnaast nog

welke versnelling ik moest rijden ... Elke tip die

zes wedstrijden in België.

ik kreeg, ging ik beoordelen om niets aan het
toeval over te laten.
Doordat ik niet veel internationaal gereden had
de weken ervoor, wist ik niet hoe ik de tegenstand moest inschatten. Ik had drie sterke concurrentes die dag, maar uiteindelijk heb ik wel
gewonnen door mijn kalmte en verstand.
Op het Belgisch Kampioenschap tijdrijden kon ik
enkel verliezen, omdat ik al drie jaar op rij Belgisch Kampioene ben in die discipline. Toch sta
je daar altijd met een klein hartje aan de start,
omdat het niet mijn specialiteit is en je schat

Heb je grote verwachtingen voor het WK in

de tegenstand vaak hoger in dan je eigen kan-

Firenze? Wat vind je van het parcours daar?

sen.  Maar ook hier heb ik mijn ervaring laten

4

spreken door niet te hard te vertrekken in de

Ik weet dat het een lastig parcours gaat zijn,

eerste ronde, en dan gas open tijdens de tweede

omdat ik al twee keer gaan verkennen ben. Het

ronde.

komt erop neer om met een groepje weg te zijn

vooraleer de grote kleppers ervandoor gaan. Al-

Je bent verhuisd, mis je Arendonk niet?

leen dan kan er een mooi resultaat (top 10 of zo)
inzitten voor mezelf, maar ook voor de andere

Ik woon in Herenthout sinds oktober 2012. Het

Belgen.

bevalt me hier wel, al was het in het begin wel
wennen: nieuwe wegen om te trainen, nieuwe

Wat brengt de (nabije en verre) toekomst?

gezichten, nieuwe supermarkten, ... Maar ondertussen ken ik de burgemeester en enkele wieler-

Naarmate mijn wielercarrière op zijn einde

toeristen toch al en stilaan begin ik ook andere

loopt, begin ik ook het programmeren - ik heb

mensen te kennen, wat het natuurlijk aangena-

tien jaar gewerkt als computerprogrammeur -

mer maakt. Maar ik kom nog vaak in Arendonk,

weer te missen.

Ik denk dat ik dat wel terug

dat blijft mijn geboortedorp, mijn familie woont er

ga oppikken in mijn vrije tijd in de winter mis-

nog en ‘Oarendoenks bleft maain toal he’, zodat

schien. Daarnaast zou ik ook wel actief willen

ze altijd zullen weten vanwaar ik afkomstig ben.

blijven in de wielerwereld. Hoe dat juist ingevuld gaat worden, zal hopelijk duidelijk worden

We wensen Liesbet nog een schitterende toe-

de komende maanden of volgend jaar. Maar in

komst en alvast veel succes op het komende

eerste instantie blijf ik renster tot …       

WK!

Dankjewel, Maria, voor al die jaren trouwe dienst!
Maria Erpels geniet sinds 1 juli
van haar welverdiend pensioen. Maria werkte vanaf 1989
bij het gemeentebestuur als
onthaalmedewerker. Met haar
hulp was het voor de inwoners
van Arendonk heel gemakkelijk om de juiste dienst te
vinden in het gemeentehuis.
Daarnaast kon je bij Maria terecht voor allerlei inlichtingen,
Diftar, PMD-zakken …

Nieuw gezicht aan het onthaal
Sinds 1 augustus verwelkomt Ann Maes je aan het onthaal.
Zij zal dezelfde taken uitvoeren als Maria, en is dus het eerste
aanspreekpunt als je binnenkomt in het gemeentehuis.
We wensen Ann heel veel succes!
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Houd Arendonk rein!
Sinds juli 2013 is

het containerpark. Daar prikken ze twee gaatjes

het tarief voor de

(2 euro) per 1/4 m³ grofvuil.

huis-aan-huisophaling van grof-

Grofvuil is restafval dat door grootte of aard niet

vuil

verhoogd.

in de Diftar restafvalcontainer kan, bv. een ma-

Aan het onthaal

tras, tapijt, zetel … Er moet één sticker gekleefd

van het gemeen-

worden per 1/4 m³. Enkele voorbeelden: op een

tehuis

je

eenpersoonsmatras kleef je één sticker, op een

stickers

tweepersoonsmatras twee stickers. Hetzelfde

nieuwe

kan

ter

geldt voor zetels: eenpersoonszit krijgt één stic-

waarde van 2,50 euro per stuk. De oude, ronde

aankopen

ker, tweezit twee stickers ... Als je twijfelt hoe-

stickers blijven ook nog geldig. Net zoals vroe-

veel stickers je moet kleven, kan je dat vooraf

ger kan je op de sticker je adres noteren. Zo

altijd vragen aan de milieudienst.

voorkom je dat iemand anders met je sticker
gaat lopen.

Goederen die nog hergebruikt kunnen worden,
kan je laten ophalen door de Kringwinkel WEB

In 2013 zijn er nog ophalingen van grofvuil in de

of kan je op het containerpark aanleveren. Dan

week van 9 tot 13 december. Op welke dag van

krijgen ze nog een tweede leven en belanden

de week de wagen bij jou passeert, vind je op de

ze niet op de afvalberg. Autobanden, houtafval,

ophaalkalender. Grofvuil dat je wil laten ophalen

metalen, elektrische en elektronische appara-

moet op de juiste dag om 7 uur ’s morgens bui-

ten, … zijn geen grofvuil. Die zaken kan je apart

tenstaan: aan de straatkant, duidelijk zichtbaar

aanbieden op het containerpark. Zo worden ze

(let dus op dat het bv. niet achter een haag of

gesorteerd en gerecycleerd.

hek staat) en met voldoende stickers erop. Op
het containerpark kan je doorlopend terecht met

Meer info

je grofvuil. Betalen doe je daar niet met stic-

Milieudienst

kers, maar met de gewone strippenkaart voor

014 40 90 82 - rudy.wouters@arendonk.be

Wat als …

Diftar Informatielijn 0800 97 687 om te melden hoeveel extra zakken je die dag naast je

… mijn afval qua formaat niet in mijn

container zal zetten. De extra zakken wor-

Diftar restafvalcontainer past?

den door de ophaaldienst na lediging van je

Enkel als het afval te groot is voor je contai-

container in de container gezet, gewogen en

ner, het niet verder uiteen te halen valt en

netjes opgehaald.

ook niet recycleerbaar is, kan je het als grofvuil naar het containerpark brengen of laten
ophalen.

Wist je dat …

… mijn Diftar restafvalcontainer vol is

... in 2012 maar liefst 65.880 kg grofvuil

en ik extra afval wil meegeven?

huis-aan-huis werd opgehaald in Arendonk?

Je mag het extra restafval in gewone zak-

Dat kostte de gemeente zo’n 11.000 euro.

ken doen, enkel opletten dat de zakken niet

Niet te verwonderen dus dat via de nieuwe

groter zijn dan je container. Je belt minstens

stickers de vervuiler voortaan mee betaalt.

3 dagen vóór de ophaalronde naar de gratis

6

De Snelle Duif bestaat 100 jaar!
Het is precies 100 jaar geleden dat duivenmaat-

teur, maar was er één voor heel Arendonk. Om

schappij De Snelle Duif is ontstaan. Een aantal

de tijd te registeren moest de rek van de duif

maanden voor het uitbreken van WO I namen

naar het duivenlokaal gebracht worden. Het was

herenboer Bols (voorzitter) uit de Hutten (om-

dus niet enkel van belang om snelle duiven te

geving Reenheide), meester Megens (secretaris)

hebben, maar ook snelle lopers om zo vlug mo-

en Peerke Bastiaensen (50 jaar lang schatbe-

gelijk te kunnen klokken.

waarder) het initiatief om De Snelle Duif op te
richten. Anno 2013 is De Snelle Duif nog steeds

Toen de sigarenindustrie hoogtij vierde, kende

gehuisvest in Café De Voskens op de Wampen-

ook de duivensport zijn topjaren. De Snelle Duif

berg.

had zo’n 90 leden in die tijd. Vanaf de jaren ’80
slonk het aantal duivenmelkers gestaag. Mo-

In Arendonk was er destijds al een andere dui-

menteel telt de vereniging nog 15 leden, waar

venvereniging actief, namelijk De Luchtreizigers.

Ines Stessens met haar 19 jaar de jongste is

Deze had vooral leden met een socialistische

en de belangrijke taak van de administratie op

achtergrond terwijl De Snelle Duif een eerder

zich neemt. Onder andere de wereldberoemde

katholieke aanhang had. In 1948 (of daarom-

Gebroeders Janssen zijn steeds lid geweest van

trent) startte Den Tip een derde maatschappij

de maatschappij. Arendonk telt nu in totaal nog

op. Hier waren het eerder de zelfstandigen die

30 actieve duivenliefhebbers.

lid waren.
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan orgaIn de beginjaren was duiven melken heel anders

niseerde de vereniging tijdens Vrijkermis 2013

georganiseerd dan in onze huidige moderne tijd.

drie prijskampen. Heel wat duivenliefhebbers

Het inmanden van de duiven gebeurde in het

van andere maatschappijen namen deel zodat

lokaal, waarna ze met een stootkar te voet naar

deze wedstrijden een echt succes genoemd kun-

het station van Turnhout werden gebracht om

nen worden.

van daaruit per trein verder vervoerd te worden.
Om de duiven die aangekomen waren te klok-

Met dank aan voorzitter A. Hulselmans

ken, had niet elke duivenliefhebber een consta-

voor de geleverde informatie.
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Arendonkse jeugd beleef

leeft spetterende zomer!

Heemkring Als Ice Can: dynamischer dan ooit!
sten was voor menig Arendonkenaar. Naast het
heemmuseum herbergt het gebouw een ruime
ontmoetingsruimte waar onder andere de eigen
Arendonkse bieren genuttigd kunnen worden.
Ook het pas vernieuwde documentatiecentrum
staat ter beschikking van het grote publiek om
opzoekwerk te doen.
Het heemhuis is elke laatste zondag van de
maand te bezoeken tussen 14 en 17 uur. Wie
genealogische opzoekingen wil doen kan iedere eerste donderdagavond van de maand bij
ons terecht. Het heemmuseum kan ook met
een gids worden bezocht. Reserveren kan via
www.heemkringarendonk.be.
Begin dit jaar werd het bestuur van de kring
aanzienlijk verjongd zodat ook de werking voor
de toekomst verzekerd is. Deze verjongingskuur
heeft al geresulteerd in onder andere een succesvolle aanwezigheid op het internet met een
nieuwe website, een eigen Twitterkanaal en een
levendige Facebookpagina met bijna 400 volgers. Daarnaast werd een nieuw logo voorgesteld en zijn er al tal van projecten in ontwikkeling voor de zeer nabije toekomst: op vrijdag
4 oktober is iedereen welkom in het heemhuis
voor een voordracht over de Bokkenrijders en
In 1976 werden de kiemen gezaaid voor een ei-

de late heksenjachten in onze streken. In 2014

gen Arendonkse heemkring. Na de nodige voor-

staan er enkele projecten op stapel naar aanlei-

bereidingen kreeg de kring in 1978 ook een ei-

ding van 100 jaar WO I en zal er een thematen-

gen juridische vorm als vzw. Sindsdien wordt er

toonstelling komen die terugblikt op het Bemd-

op verschillende vlakken hard gewerkt om niet

festival dat bijzonder populair was in Arendonk

alleen de Arendonkse geschiedenis in beeld te

in de jaren ’80 en begin jaren ’90.

brengen, maar ook de nodige feedback te geven aan al diegenen die geïnteresseerd zijn in
de geschiedenis van ons dorp en haar inwoners

Lid worden?

en families.

Lidmaatschap kost 5 euro. Hiervoor krijg je
ons driemaandelijks magazine, een einde-

Sinds 2000 heeft de heemkring een eigen stek

jaarsuitgave, gratis toegang tot het heem-

in een functioneel gebouw aan ‘De Wissel’ vlak

museum en gratis toegang op onze activi-

naast de Toremansmolen, die tevens wordt be-

teiten.

heerd door de heemkring. Een groot gedeelte
van het gebouw is ingericht als heemmuseum.
Een van de grote collecties geeft een beeld

Meer info

van de Arendonkse sigarennijverheid die tot in

www.heemkringarendonk.be

de 20° eeuw een belangrijke bron van inkom-

Bart Vosters - 0032 477 25 32 95
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Nieuwe bibliotheek opent deuren
Eind oktober is het eindelijk zover, dan verhui-

’s Avonds ruimt het jonge volkje plaats, want

zen we de laatste boeken van de oude naar de

dan opent de bib de deuren voor de volwas-

nieuwe bibliotheek, gevolgd door een officiële

senen. Alle Arendonkenaren zijn vanaf 19.00u

opening. Iedereen is van harte welkom om onze

welkom om een kijkje te komen nemen in het

spiksplinternieuwe bib te bewonderen. Maar dat

nieuwe gebouw. Bovendien willen we je graag

niet alleen, want er valt die dag ook heel wat te

laten kennismaken met wat zoal mogelijk is in

beleven!

de bib. Beleef een spetterend optreden van het
Arendonkse Just for Fun of laat je inspireren door

Alle jonge Arendonkenaren, opgelet! We willen

Dirk Draulans die een boekje opendoet over het

jullie allemaal uitnodigen aan de oude bib om

sociaal gedrag van de mens van de prehistorie

in een vrolijke stoet de allerlaatste boeken naar

tot de facebookgeneratie.

het nieuwe gebouw op Deroissart te brengen.
Als jullie deze opdracht vervuld hebben, wacht

Meer info

jullie daar een versnapering en een heleboel ani-

Bibliotheek Arendonk

matie.
Voor de kleinsten is er schrijfster An Melis die
haar personage Hekselien tot leven brengt: hek-

014 67 16 14 - arendonk@bibliotheek.be

Wat je moet weten

Zaterdag

26

oktober

senkriebels met een verrassende dosis hokuspokus, gekruid met muziek en fantasie. De grotere

De vrolijke verhuisstoet vertrekt om 13.30 uur aan de

kids zijn welkom bij Mijnheer Neus: hij vertelt

oude bibliotheek (Vrijheid 56), aansluitend Hekselien,

ons over krokodillen en tomatensoep, kleurt

Mijnheer Neus en nog meer animatie in de nieuwe bi-

emoties pompelmoezenpaars, verklapt wat mag

bliotheek.

en niet mag, maar vooral leert hij jou hoe je
als je klein bent toch ‘groot en groots’ kunt zijn.

Avondopening om 19 uur, aansluitend Just for Fun en

Voor al deze activiteiten krijgen de kinderen via

lezing Dirk Draulans. Iedereen welkom, maar voor

de school nog een persoonlijke uitnodiging met

Draulans’ lezing vragen we om vooraf aan te melden

inschrijfstrookje.

via arendonk@bibliotheek.be.

Nieuw gezicht bij de poetsdienst
Ellen Meulemans is op 1 augustus onze poetsdienst komen
versterken. Zij zal er mee voor zorgen dat de Gemeentelijke
Basisschool Sint-Jan (Kerkstraat) en de bibliotheek er netjes
bijliggen.
Heel veel succes, Ellen!
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Hoe ver van een kruispunt mag ik mijn voertuig parkeren?
Weet jij precies welke afstand je bij het parkeren

De wegcode bepaalt als algemeen principe

moet respecteren tussen je voertuig en een

dat een stilstaand/geparkeerd voertuig nooit

oversteekplaats voor voetgangers/fietsers, een

een

kruispunt, een verkeersbord/verkeerslicht, een

weggebruikers en dat het hen ook niet onnodig

ander voertuig, of een bushalte?

mag hinderen. Stilstaan en parkeren zijn dus

gevaar

mag

vormen

voor

de

andere

verboden op voetpaden, oversteekplaatsen voor
voetgangers en fietsers, fietspaden …

De verschillende gevallen waarbij stilstaan en parkeren verboden is,
op een bepaalde afstand:
• Op minder dan 5 meter van beide kanten van de plaats waar de fietsers en bestuurders
van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te
rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden.
• Op de rijbaan op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers
(zebrapaden) en voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
• In de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de
naast bijgelegen rand van de dwarsrijbaan.
• Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten.
• Op minder dan 20 meter voor de verkeersborden en de verkeerslichten buiten de
kruispunten. Uitzondering: de voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen niet
meer dan 1,65 m bedraagt, en wanneer de onderkant van die verkeersborden of
lichten zich tenminste 2 meter boven de rijbaan bevindt.

De verschillende gevallen waarbij parkeren verboden is,
op een bepaalde afstand:
• Op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd
voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een
ander voertuig zou verhinderen.
• Op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een bushalte aanwijst.
• Wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.

Goed om weten:
Inbreuken tegen stilstaan en parkeren worden binnenkort mee opgenomen in het GAS-reglement
(gemeentelijke administratieve sanctie).
Verkeersveiligheid, daar werken we met zijn allen aan!
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Gemeente en OCMW zijn er voor al je woonvragen
Dienst ruimtelijke ordening

Sociale dienst OCMW

Waarschijnlijk associeer je de dienst ruimtelijke

Als je behoefte hebt aan een meer intense begelei-

ordening

met

ding bij je woonvragen, kan je best een beroep doen

bouwvergunningen. Maar wist je dat deze dienst

op de sociale dienst van het OCMW. Zij helpen je

ook klaarstaat om je te helpen met al je vragen rond

graag verder met volgende zaken:

wonen? Veel inwoners vonden de voorbije jaren hun

• Premies en tegemoetkomingen voor specifieke

weg naar deze dienst voor bv. de aanvraag van een

doelgroepen (bv. thuiszorgpremie voor zorgbe-

van

onze

gemeente

vooral

renovatiepremie of voor vragen in verband met een
vergunning. We geven even een kort overzicht van
alle woonthema’s waarvoor je ook op deze dienst
terecht kunt:

hoevende bejaarden).
• Informatie omtrent tegemoetkoming in de huurprijs (Vlaamse huursubsidie).
• Informatie over sociale huurwoningen.
• Huren en verhuren bij een sociaal verhuurkantoor.

• Premies en tegemoetkomingen: nagaan voor

• Huisvesting voor ouderen.

welke premies je in aanmerking komt als je werken
aan je woning wil uitvoeren, ondersteuning bij het

Voor juridisch advies kan je terecht bij de juriste van

invullen van de nodige formulieren.

het OCMW.

• Duurzaam wonen: informatie over groepsaankopen, energiebesparende maatregelen, …
• Zorgwonen, woningaanpassingen en meegroeiwo-

Meer info

nen: advies met betrekking tot deze thema’s en

De dienst ruimtelijke ordening vind je in het gemeen-

assistentie bij het aanvragen van de bijhorende

tehuis, Vrijheid 29 en is telefonisch bereikbaar op 014 40

premies.

90 80.

• Bouwen en verbouwen: alle klassieke vragen rond
bouwen en verbouwen.
• (Ver)kopen en (ver)huren van een woning: info

Openingsuren:
Maandag tot vrijdag: 09.00 u - 12.00 u
Donderdag: 18.00 u - 20.00 u

over EPC-attesten, registratie huurcontracten, …
• Kwaliteitsbewaking: vragen over bouwmisdrijven,
weekendverblijven,

woningkwaliteits-onderzoe-

ken, …

De sociale dienst is bereikbaar in het Sociaal Huis,
Vrijheid 100 in Arendonk en is telefonisch bereikbaar op
014 40 10 50.
Openingsuren:

Wil je een discreet gesprek over één van deze

Maandag tot vrijdag: 09.00 u - 11.30 u

thema’s? Geen probleem, je kunt je vraag met de

Donderdag: 18.00 u - 19.30 u

huisvestingsambtenaar in een apart lokaaltje bespreken.

Juriste
Elke woensdag van 9.30 u tot 11.30 u en elke 4de
donderdag van de maand van 18.00 u tot 19.30 u.

Woar is da?
Maak kans op een echt Arendonks geschenk!
Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 31 oktober aan het secretariaat. Dat kan in een envelop
(Secretariaat, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via info@arendonk.be. Vermeld je naam en adres,
zodat we contact kunnen opnemen als jij de gelukkige winnaar bent.
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Dhr. en mevr. Antonis-Van Gompel

Dhr. en mevr. De Vocht - Huybs

50 jaar getrouwd

65 jaar getrouwd

Jozef Antonis ° 21.05.1939, Arendonk

Karel De Vocht ° 19.10.1924, Arendonk

Van Gompel Irma ° 26.08.1942, Arendonk

Maria Huybs ° 06.09.1925, Arendonk

Gehuwd op 27 mei 1963

Gehuwd op 19 juni 1948

Dhr. en mevr. Verbraeken-Van Mechgelen

Dhr. en mevr. Maris-Van Wuytswinkel

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Florent Verbraeken ° 06.04.1939, Ravels

Eugeen Maris ° 29.04.1940, Arendonk

Yvona Van Mechgelen ° 13.05.1940, Arendonk

Marie-José Van Wuytswinkel ° 19.03.1941, Arendonk

Gehuwd op 22 juni 1963

Gehuwd op 6 juli 1963

Dhr. en mevr. Faes-Wynen

Dhr. en mevr. Van Gool-Borgers
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50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Herman Faes ° 20.10.1938, Arendonk

Daniel Van Gool ° 19.02.1939, Arendonk

Emma Wynen ° 26.03.1938, Arendonk

Paula Borgers ° 01.06.1943, Turnhout

Gehuwd op 3 augustus 1963

Gehuwd op 14 augustus 1963

Dhr. en mevr. Dierckx-Mertens

Dhr. en mevr. Carpentier-Nijs

60 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Quirinus Dierckx ° 03.01.1930, Arendonk

Jos Carpentier ° 24.03.1938, Arendonk

Louisa Mertens ° 17.12.1931, Arendonk

Sylvia Nijs ° 08.05.1939, Oud-Turnhout

Gehuwd op 18 augustus 1953

Gehuwd op 3 augustus 1963

Dhr. en mevr. Segers-Staes

Dhr. en mevr. Maes-Geudens

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Marcel Segers ° 23.04.1940, Arendonk

Guido Maes ° 03.11.1940, Arendonk

Elisabeth Staes ° 21.06.1944, Dessel

Mariette Geudens ° 14.02.1943, Arendonk

Gehuwd op 3 augustus 1963

Gehuwd op 21 augustus 1963

Doar was da …
Dhr. en mevr. Hamers-Wouters
50 jaar getrouwd
Henri Hamers ° 31.08.1939, Bilzen

In de vorige editie zochten we naar de paalcamping Hoge Vijvers.

Marina Wouters ° 27.08.1943, Arendonk

Viviana Cuypers werd geloot uit de correcte ant-

Gehuwd op 24 augustus 1963

woorden en ontving een AHA-bon van 25 euro.

15

Geboorten

Overlijdens

23.03

Mil, zoon van Jef Seels en Isabel Machilsen

31.05 Emma Van Beers (1926)

10.04

Cas, zoon van Joeri Segers en Liesbet Vervecken

06.06 Gerard Verbraeken (1926)

16.04

Demiën, zoon van David Croons en Imke Roothooft

07.06 Jean Claes (1932)

21.04

Stach, zoon van Allart Knoop en Kim De Clercq

09.06 Maria Lievens (1929)

13.05

Flor, zoon van Kobe Helsen en Lieve Luyten

15.06 Patrick Luyts (1965)

14.05

Dex, zoon van Bart Jansen en Lizet Vrijsen

27.06 Jan Aerts (1917)

15.05

Jurensha, dochter van Djunen van den Broek en Christel Tevreden

05.07 Erik Bruynseels (1958)

17.05

Neel, zoon van Tom Caers en Inge Vervoort

05.07 Maria Broeckx (1934)

17.05

Tomas, zoon van Dirk Snoeijs en Annick Dirkx

12.07 Edmée Coenegrachts (1935)

30.05

Levi, zoon van Dennis de Wit en Cindy Claessen

16.07 Stan Van Gauwbergen (1920)

04.06

Mirthe, dochter van Dennis Meeus en Bo Meerts

16.07 Celine Van Beylen (1941)

06.06

Lore, dochter van Bert Dierckx en Leen Gils

19.07 Maria Bruyninckx (1927)

08.06

Sara, dochter van Kurt Vervecken en Cindy Willems

23.07 Luc Schoofs (1953)

13.06

Sam, zoon van Stef Haesendonckx en Elke Meeus

26.07 Jeanne De Clerck (1926)

24.06

Laure, dochter van Wouter Cuypers en Anne Erpels

26.07 Marc Renne (1969)
31.07 Jeannine Van Vossel (1932)

Huwelijken

01.08 Bertha Van der Stee (1924)
06.08 Maria Machilsen (1930)
14.08 Flor Bols (1937)

31.05 Wannes Van Steenbergen (1982) en Ellen Eysen (1987)
31.05 Guy Van Thillo (1973) en Debby Scheyltjens (1973)
01.06 Sven Goris (1988) en Lindsay Theeuwen (1989)
06.06 Peter Verkoeyen (1970) en Els Matthys-Verdonck (1975)
14.06 Frank De Bauw (1976) en Inge Van Gestel (1978)
14.06 Roger Leenaers (1949) en Maria Schroven (1955)
15.06 Vincent Borgmans (1989) en Nikki Van Vucht (1991)
22.06 Agostinho Lopes Valadares (1978) en Tinne De Witte (1985)
29.06 Niels Janssen (1987) en Stefanie Mermans (1989)
06.07 Hans Seels (1992) en Evy Schoenmaekers (1989)
27.07 Filip Mortier (1986) en Sjouke Hendrickx (1986)
09.08 Wesley Vanseer (1986) en Nathalie Geudens (1984)
16.08 Yousseph Niach (1972) en Sanae Keribeb (1982)
16.08 Joris Smeyers (1982) en Eline Janssen (1989)
16.08 Dirk Sneyders (1970) en Annick Meeus (1971)
24.08 Wouter Nys (1988) en Eline Broeckx (1991)
24.08 Kevin Dielis (1989) en Joke Wuyts (1983)
24.08 Kim Maes (1984) en Sanne Maes (1990)

