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Met pensioen
Op 31 oktober 2017 ging Luc Vanhove met
pensioen, na bijna 24 jaar trouwe dienst bij
onze gemeente. Eerst stond hij onze politiediensten bij met zijn kennis over het strafregister. Later werd Luc beter gekend als
‘die van de rijbewijzen op burgerzaken’. Nu
geeft hij de fakkel door. We wensen Luc het
allerbeste en hopen dat hij mag genieten
van zijn vrije tijd.

Colofon
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2370 wordt gratis verspreid in Arendonk
Oplage: 5 700 exemplaren
VU: Gemeentebestuur Arendonk
Vrijheid 29, 2370 Arendonk
Fotomateriaal: Arfoc

Nieuw gezicht
... bij de dienst grondgebiedzaken
Charlott Dierckx versterkt sinds 1 november 2017 de dienst grondgebiedzaken. Als
deskundige ruimtelijke ordening en wonen
zal ze de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen mee behandelen en coördineert
ze het gemeentelijk woonbeleid. Heel veel
succes, Charlott!

Redactieraad: Maarten Bastijns, Lieve Luyten,
Robyn Matthys, Michiel Paeshuyse, Joke Segers,
Tom Severijns, Dirk Sterckx, Pascal Thijs, Katrijn Van
Gorp
Eindredactie: Schepencollege Arendonk
Vormgeving, prepress, druk: Drukkerij Gewadrupo,
Arendonk

Handelaars op de Vrijheid in de kijker
Onze gemeente kent een mooie en uitgebreide mix van winkels, horeca en diensten. Inwoners en
bezoekers kunnen voor de meest uiteenlopende zaken terecht bij de lokale handelaars. Daar mogen
we trots op zijn! Spijtig is dat vooral het centrum van Arendonk te kampen heeft met leegstaande
handelspanden. Daarom wil het gemeentebestuur werk maken van een kernversterkend detailhandelsbeleid. Met een aantal stimulerende maatregelen willen we van de Vrijheid een sterk kernwinkelgebied maken.
Al veel winkels op de Vrijheid passeerden de revue in ons magazine. In deze editie stellen we ’t
Schaartje en De belevenis bij Fransje in de bib aan je voor.

‘t Schaartje
Vrijheid 51 – Ann Faes
Handwerk is in! En zowat alles wat je daarvoor nodig hebt, vind je bij ’t Schaartje. Ann,
wat heb je allemaal in je assortiment?
Vooral wol wordt veel gekocht, bijvoorbeeld Annell aan scherpe fabrieksprijzen. Ook panty’s zijn
populair. Verder ben ik verdeler van Dylon, de
goede textielverf die je niet overal kan krijgen.
Voor naamlintjes kan je hier eveneens terecht. En
alle mogelijke handwerkjes om zelf te maken zijn
te verkrijgen op bestelling. Er is keuze uit heel
veel mooie ontwerpjes voor echt ﬁjn handwerk.
Kunnen mensen die niet graag zelf de handen uit de mouwen steken hier ook terecht?
Ja, we doen veel retouchewerk in ons atelier en
ook de droogkuis draait op volle toeren. Wat ik
er nog bij doe, iets wat ik nog meedraag van
mijn vroegere job, is het bespannen van tennis-,
squash- en badmintonrackets. Dat is een ambacht
die ik nog heel graag als extraatje blijf doen.
Je zaak verhuisde twee jaar geleden van een
stukje verderop in de Vrijheid naar dit pand.
Had dat een bijzondere reden? En ben je tevreden met die beslissing?
Heel tevreden, vooral omdat ik dit een heel mooi
pand vind. De artikelen passen hier mooi, met
al die kleuren gecombineerd in dit klassieke gebouw. Al van toen ik met ‘t Schaartje begon, wist
ik dat dat voor een langere tijd zou zijn en dan is
een eigen handelspand natuurlijk wel interessanter. Opeens kwam dit gebouw te koop en ik heb
niet lang getwijfeld. Ik ben nog altijd heel blij met
die beslissing.

De belevenis bij Fransje in de bib
Vrijheid 56 – Fransje Mulder
De belevenis bij Fransje in de bib opende begin oktober 2017 op Vrijheid 56. Welke belevenis vinden mensen hier? En hoe ben je
ertoe gekomen om jouw concept hier in dit
pand een plaats te geven?
Ik ben heel gelukkig dat dit pand op mijn pad is
gekomen, want wat ik altijd al heel graag wilde,
is een echte atelierwinkel, een winkel waar ik zelf
kan werken. Ik maak immers heel veel dingen
zelf: patineren, stoelen opmaken, tafels mooi maken, kussens naaien … alles toch wat exclusiever
dan wat je ergens anders kan vinden. Dat kan ik
nu hier in mijn winkel doen.
Het was wel een hele uitdaging, want het is een
groot pand. Dat heb ik gevuld met verschillende
hoekjes, uiteenlopende sferen, verschillende stijlen en contrasten.
Je noemt het een atelierwinkel, omdat je
hier zelf dingen maakt. Maar is er ook plaats
voor werk van anderen?
Ja, ik doe ook gastexposities. Dat is nog in ontwikkeling, maar nu de winkel op zich klaar is, wil
ik me daar wat meer op toeleggen. Net als mijn
verse bloemenboeketten, dat is ook iets wat moet
groeien.
Qua belevenis denk ik bijvoorbeeld nog aan een
pianospeler of violist in de winkel tijdens de kerstperiode. En ik overweeg om kofﬁe en een taartje
te serveren, als dat praktisch haalbaar is, maar
dat is weer voor later. Kortom, genoeg ideeën
voor de komende jaren.

Winkels en horeca op de Vrijheid: Apotheek De Vrijheid · Assurance · Bakkerij Beersemans · Bakkerij Van Broekhoven Koen · Bar-36 · Bistro M · Broodjeszaak
De Vrijheid · De belevenis bij Fransje in de bib · De Gouden Arend · De Grill · De Kapper · De Lekkere (Leonidas) · De Mèt · De Ster · De Ville · Delhaize · Expres
Filemina · Frituur Bij Jef · Marktapotheek · Mila & Me · Optiek Michielsen · Schoenen Dixie’s · Speelgoed Deproost · ‘t Knabbelend Uiltje · Tropische Winkel · ’t Schaartje
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Dienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening
Sinds 2012 heeft Arendonk een dienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening. De DGH staat
in voor de dringende ziekenwagenopdrachten in
Arendonk en onmiddellijke omgeving. Die opdrachten zijn heel uiteenlopend en kunnen gaan
van verkeersongevallen en arbeidsongevallen tot
hartinfarcten en beroertes. Het team van de DGH
bestaat op dit moment uit drie beroepskrachten,
een diensthoofd, twee adjuncten, een vijftigtal
vrijwilligers en twee goed uitgeruste ziekenwagens. Twee ambulanciers staan zeven dagen op
zeven en 24 uur per dag paraat om uit te rukken
indien nodig.
Hoe kan je de dienst DGH bereiken?
De DGH werkt uitsluitend in opdracht van de
112-centrale. Je kan dus niet rechtstreeks naar
de DGH bellen, maar je moet steeds bellen naar
het nummer 112 als je een ziekenwagen nodig
hebt. De noodcentrale stuurt dan een ziekenwagen uit en kan eventueel ook meteen een MUG
meesturen. Indien nodig komt ook de brandweer
of politie ter plaatse, bijvoorbeeld bij een zwaar
verkeersongeval. Het is dan ook heel belangrijk
dat je een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving geeft van de situatie als je het nummer 112
belt. Zo kan de noodcentrale meteen de juiste
dienst(en) ter plaatse sturen. Als onze ziekenwagen al een andere opdracht aan het uitvoeren is,
wordt de dichtstbijzijnde beschikbare ziekenwagen uitgestuurd, bijvoorbeeld die van Ravels of
Turnhout.

4

Wat is het verschil tussen een ziekenwagen
van de dienst 112 en een secundaire ziekenwagen?
Een ziekenwagen van de dienst 112, zoals die van

de DGH, zit ‘te wachten’ op een oproep en zal na
de oproep zo snel mogelijk ter plaatse komen. Een
secundaire ziekenwagen voert enkel niet-dringende opdrachten uit. Dat kan bijvoorbeeld het vervoer zijn naar een vooraf geplande afspraak in het
ziekenhuis of het transport tussen twee ziekenhuizen voor extra onderzoek of een ingreep. Deze
ziekenwagen rijdt van opdracht naar opdracht en
is dus niet altijd onmiddellijk beschikbaar. Voor dit
soort opdrachten kan je geen beroep doen op de
DGH, maar kan je contact opnemen met het Rode
Kruis of een privéziekenwagendienst.
Wat is het verschil tussen de DGH en het
Rode Kruis?
Tot 2012 verzorgde de Arendonkse afdeling van
het Rode Kruis de dienst 112 in onze gemeente.
Door hervormingen opgelegd door de hoofdzetel
kon dat niet langer, en dus besliste het gemeentebestuur om zelf de dringende hulpverlening te
organiseren. Hoewel het wachtlokaal van de DGH
nog steeds aan het lokaal van het Rode Kruis is,
maakt het er geen deel van uit. Je kan bij het
Rode Kruis wel steeds terecht voor secundair ziekenvervoer en preventieve hulpacties.

Wist je dat …

… het dit jaar precies 300 jaar geleden is dat de

met het moederklooster in Herentals bleven de

zusters Franciscanessen vanuit het Nederlandse

zusters nog in Arendonk tot 15 januari 2002.

Dommelen neerstreken in Arendonk?

Toen verhuisden de drie overgebleven zusters
deﬁnitief naar Herentals.

In 1717 sloegen de zusters op de vlucht naar de
Zuidelijke Nederlanden omwille van godsdienst-

De jaren daarvoor droegen de zusters Francis-

vervolgingen. Met de hulp van de lokale bevol-

canessen zorg voor een kleuter- en een lagere

king vonden ze een leegstaande woning met wat

school, een kindercrèche en een middelbare

graaslanden aan de boorden van de Wamp. Daar

school met een handels- en technische afdeling.

werden de fundamenten gelegd van het huidige

De middelbare afdeling fusioneerde in 1982 als

klooster Sint-Agnetendal.

Sint-Claracollege met het Onze-Lieve-Vrouwcollege op de Diepenbeemd en de huishoudschool

De voorbije 300 jaar was een periode van bloei

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes op de Vrijheid.

en verval, van vallen en opstaan. In al die jaren

300 JAAR KLOOSTER SINT-AGNETENDAL

was het Sint-Agnetendal met haar bewoners een

Op dit moment telt de hele schoolgemeenschap,

speelbal van godsdiensttwisten, krijgsverrichtin-

inclusief Clara’s Hofke, 1 450 peuters, kleuters

gen, bezettingen en plunderingen. Toch bezaten

en leerlingen. Zij zijn in de goede en zorgzame

‘de nonnekens’ de mentale veerkracht om tel-

handen van een 180-tal kleuterleidsters, mees-

kens opnieuw te beginnen en het zo 300 jaar vol

ters, juffrouwen, leraars, leraressen en onder-

te houden.

steunend personeel.

Nadat het Sint-Agnetendal in 1961 fusioneerde

1717 - 2017
HEEMKRING ALS IC

300 JAAR KLOOSTER
SINT-AGNETENDAL

Bron: Als Ice Can Heemkundige Kring
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Reveil 2017
Terwijl de zalige herfstzon zachtjes onderging en

ven of ‘geleende’ teksten voorgelezen, afgewis-

plaats ruimde voor de lichtgevende maan, vier-

seld met zijdezachte muziek. Daarna legden de

den we op 1 november de allereerste Reveil op

aanwezigen hun kaarsjes, lichtjes, bloemetjes …

de begraafplaats van Arendonk-centrum. Bijna

neer op de graven van de overledenen die ge-

driehonderd mensen zakten op Allerheiligen af

mist en nog steeds geliefd worden.

naar het kerkhof om op een ietwat minder traditionele wijze de overleden familieleden en vrien-

Na

den letterlijk in de bloemetjes en in het licht te

bij een drankje even na te babbelen in de

zetten.

hal van het Sint-Claracollege. Het werd een

Klokslag 17.00 uur verzamelde iedereen rond het

deugddoende

podium. Er werd een variatie aan zelfgeschre-

1 november 2018.

aﬂoop

werd

iedereen

avond.

uitgenodigd

Nieuwe

om

afspraak

Hemel
engelenwangen, weet je
De wolken zijnheeals
teer
l
Heel zacht ,
engelenogen, weet je
De sterren zijnonsalsnee
r
Ze stralen op
als engelenarmenen,weeweer t je
De winden zijn zac
Ze wiegen ons htjes heen
Dus rust nu maogearn uit,
toe
Doe gerust je
Want weet je in jouw hemel
Ginds bovenn tranen en geen zeer
Bestaan gee
Marte

Woar is da?
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Maak kans op een echt Arendonks geschenk! Herken jij waar deze foto is genomen? Bezorg je antwoord dan uiterlijk 15 februari 2018 aan het secretariaat. Dat kan in een envelop (secretariaat,
Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via info@arendonk.be. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer
zodat we contact kunnen opnemen als jij de gelukkige winnaar bent.

op

BE.LAND in Arendonk

BE.LAND is een reizende expo van Vluchtelingen-

reiden en kon je het reilen en zeilen van het

werk Vlaanderen i.s.m. Erfgoed Noorderkem-

centrum leren kennen via een rondleiding. De

pen. Begin december hield de expo halt in de

documentaire “A Syrian Love Story” toonde de

bib van Arendonk. De interactieve tentoonstel-

zoektocht naar politieke vrijheid van een Syri-

ling zoomde in op ervaringen van vluchtelingen

sche familie, geﬁlmd over een periode van vijf

uit alle werelddelen, van 1951 tot nu. Bezoekers

jaar.

kropen in de huid van een vluchteling via het
bordspel ‘This is not a game’.

In 2016 creëerde acteur en theaterdocent Geert

Bibliotheek en cultuurdienst organiseerden en-

Dehertefelt de theatervoorstelling ‘Een verhaal,

kele randactiviteiten bij de expo, in samenwer-

een ontmoeting’, naar het actuele verhaal van

king met Fedasil Arendonk. Zo leerden enkele

toenmalige bewoners van het opvangcentrum.

bewoners van het opvangcentrum een groep

De verhalen kregen nu opnieuw een plaats bij

Arendonkenaren

de expo BE.LAND.

wereldse

specialiteiten

be-

Geert Dehertefelt over de voorstelling:
Geert, hoe ben jij ‘beland’ in Arendonk?
Ik speelde al lang met het idee om via een theatervoorstelling vluchtelingen een
stem te geven. Sabine van Fedasil Arendonk zag wel iets in het project en zo
startte de samenwerking. Toen brak vervolgens de vluchtenlingencrisis uit en werd
het concept plots zeer actueel en nodig.
Hoe ging het proces in zijn werk?
Eerst interviewde ik enkele mensen zoals Salah en Turkieh - een koppel uit
Syrië en Mahmoud uit Rwanda. Deze mensen hadden allemaal verschillende verhalen, maar de toon was steeds hetzelfde: ze legden een
zeer moeilijke, levensgevaarlijke weg af om hier te geraken. Deze
interviews heb ik samengebracht in enkele vluchtverhalen. Studenten van de academie van Hoogstraten vertelden deze verhalen op allerlei locaties in het opvangcentrum. Een beklijvende
ervaring. Dichter bij de realiteit kon het publiek niet geraken.
Welk verhaal heeft jou het meest aangegrepen?
Stuk voor stuk hebben ze mij getroffen. Kiezen hoeft hier niet.
We hebben ook in het midden gelaten of deze verhalen al “gecontroleerd” waren. Waarheid of onwaarheid deed er niet toe.
Het ging om de intentie en de noodzaak. Turkieh en Salah
heb ik nadien nog ontmoet, we zijn vrienden geworden. Het
doet enorm deugd om te zien dat zij keihard werken aan hun
toekomst.
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Nieuw subsidiereglement jongerenstages ontwikkelingssamenwerking
Het gemeentebestuur wil Arendonkse jongeren ondersteunen die deelnemen aan een inleefreis of
een stage lopen in een derde wereldland. Tijdens zo’n stage doen zij ervaringen op die ze, eens terug in België, kunnen omzetten in een engagement in sociale organisaties. De gemeenteraad keurde
daarom een nieuw subsidiereglement goed voor jongerenstages in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Arendonkse jongeren tussen 18 en 26 jaar kunnen hierop beroep doen als ze deelnemen aan een project in het Zuiden. De laatste jaren ondersteunde het gemeentebestuur al heel wat
projecten. Zes Arendonkenaren getuigen hieronder over hun ervaringen.

Ellen Keersmaekers
Vorig jaar trok ik samen met een medestudente naar Malawi om er
hulp te bieden in een lokale school. De eerste lessen liepen niet van
een leien dakje. Het was even wennen om het digibord in te ruilen voor
een krijtbord en oefeningen op bord te schrijven die de kinderen moesten kopiëren in plaats van werkblaadjes uit de delen, zoals we dat in
België kennen. We ontdekten dat er een groot tekort was aan handboeken, leesboeken en ander didactisch materiaal. Omdat handbal dé
sport bij uitstek is voor meisjes lieten we twee handbalpalen maken
door een man uit het dorp. Zo hadden de meisjes een leuke activiteit
tijdens de speeltijd én voorkwamen we dat ze tijdens de speeltijd naar
de markt gingen en niet meer terug naar school kwamen.

Lise Slegers
In februari 2016 liep ik drie maanden
stage in een schooltje in Togo. Samen
met de lokale bevolking hebben we bekeken waar het geld het meeste voor
nodig was. Er werd uiteindelijk beslist om nieuwe schoolbanken aan te
kopen en computers voor de lokale
bibliotheek. De kinderen kunnen zo
in de bibliotheek opzoekingswerk
verrichten voor hun lessen of zich
gewoon ontspannen met een leuk
ﬁlmpje.

Veronique Verheijen
In 2015 ging ik aan de slag in een project voor naschoolse opvang, Asociación ONG Añañau in Peru. Deze organisatie werkt
met kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar oud die in extreme
armoede en een onstabiele familiesituatie leven. Via huiswerkbegeleiding en spelend leren wil Añañau de ontwikkeling van de
kinderen stimuleren. Dankzij de steun uit Arendonk wordt er onder andere aan het begin van elk schooljaar voor elk kind een
startpakket met schoolmaterialen aangeschaft, iets dat voor veel
ouders ﬁnancieel niet haalbaar is. In 2015 werd ook van start gegaan met een medische campagne. Alle kinderen werden medisch
gescreend en kregen een gebitscontrole. Deze controles worden
regelmatig herhaald, zodat de groeicurve en ontwikkeling van de
kinderen goed opgevolgd kan worden.

Judith Van den Borne
Ik maakte deel uit van het Sundarbanteam, een groep van vijf studenten die
door de Leuvense vzw Academics for
Development (AFD) werden samengebracht om een project uit te voeren rond
gezondheidszorg in de Sundarbans, de
meest onderontwikkelde regio in het
oosten van India. Met het ingezamelde
geld werd een nieuwe operatiekamer
geopend in het oogziekenhuis. Zo kan
de lange wachtlijst van ernstige oogpatiënten worden verholpen en kan
er geïnvesteerd worden in goede,
steriele infrastructuur.

Tine Van den Borne
BeeTogether is een team van vijf gedreven studenten. In de zomer van 2017 trokken we naar Tanzania om de verschillende imkergroepen in de regio
rond Mzumbe te ondersteunen. We hebben er onder andere een collectiehuis gebouwd. Daar wordt
honing verwerkt, verpakt en opgeslagen, maar er
wordt ook les gegeven over allerlei theoretische
en praktische zaken rond imkeren. Op die manier
blijven de lokale imkers continu bijleren en blijven ze hun honing steeds beter maken. We hebben ter plaatse ook een honingpers gebouwd,
samen met enkele lokale houtbewerkers. Die
staat nu in het collectiehuis, zodat het verwerken van honing makkelijker en kwalitatiever
kan gebeuren.

Lieve Claessen
Het Old Age Centre in Ncera Village, Zuid-Afrika, bestond al jaren, maar huurde steeds een
gebouw. Dat maakte hun bestaan onzeker,
omdat ze op elk moment uit het gebouw
konden gezet worden. Met de steun uit
Arendonk hebben we een eigen structuur
kunnen opzetten voor deze organisatie.
Er komen op dit moment nog steeds
dagelijks dertig tot veertig gepensioneerden voor drie maaltijden per dag,
gezelschap en bezigheidstherapie,
zoals een naaiproject of werken in
de groentetuin. Het centrum geeft
ook werk aan drie kookmoeders
en één coördinatrice.

Vakantiewerkingen voor kinderen in 2018
Onder de nieuwe naam Speelvogels Arendonk –
met een nieuw logo en een verhuis naar de Academie – werd de speelpleinwerking afgelopen zomer
een denderend succes. In een aantrekkelijke omgeving en in een bijzonder aangename sfeer kwamen gemiddeld 97 kinderen per dag meespelen,
een recordaantal voor onze speelpleinwerking.
De vernieuwde speelpleinwerking viel dus in de
smaak en het leuke is dat ouders en vooral kinderen zich voortaan iedere zomer aan deze succesformule mogen verwachten.
De Academie omvormen tot speelplein is echter
niet haalbaar voor kortere schoolvakanties. De inmiddels vertrouwde speelpleinwerking in de krokus- en paasvakantie komt er in 2018 dus niet,
maar er komen heel wat leuke nieuwe initiatieven
voor in de plaats.
Krokusvakantie 2018
Voor kleuters hebben we vanaf volgend jaar de
Speelvogels Miniclub in de lokalen van het deeltijds onderwijs DONA, dit zowel in de krokus- als
in de paasvakantie. De werking zal vergelijkbaar
zijn met die van Speelvogels, maar op een andere
locatie en enkel voor kleuters.

Kinderen van de lagere school kunnen in de krokusvakantie deelnemen aan de activiteiten van de
Creaweek in de lokalen achter het gemeentehuis
en de bib. Er kan per halve dag, per dag of ineens
voor de hele week worden ingeschreven. Er is ook
de mogelijkheid om gebruik te maken van opvang
voor en na de activiteiten en tijdens de middag.
Paasvakantie 2018
Naast de Speelvogels Miniclub voor kleuters bij
DONA komt er een ‘gewone’ Speelvogels in de
Academie voor kinderen vanaf het eerste leerjaar tot 15 jaar. De groepen Ravotters en Flappers
zullen er volgens het vertrouwde recept kunnen
deelnemen aan deze afgeslankte versie van onze
speelpleinwerking. Goed om weten: beide locaties
zijn vrijwel tegenover elkaar gelegen.
Zomer 2018
Speelvogels zal in juli en augustus opnieuw z’n intrek nemen in de Academie. Om de drukte nog
beter te kunnen opvangen zullen de Bengels in
twee groepen worden ingedeeld. Kinderen uit de
tweede en derde kleuterklas gaan dus voortaan
in aparte groepen terechtkomen. De Dabberkes,
de allerkleinste kleuters, zullen ook tijdens de zomervakantie in de Speelvogels Miniclub in DONA
zullen worden ondergebracht. Zo kunnen we de
kleintjes een nog persoonlijkere benadering bieden en moeten ze tijdens de pauzes niet opboksen
tegen de grote groep oudere kinderen.
Tijdens de zomer komt er ook weer een uitgebreid
aanbod van Grabbelpas voor kinderen van 6 tot 15
jaar (ook een aanbod in de paasvakantie) én een
Omnisportkamp voor leerlingen vanaf het derde
leerjaar tot het tweede middelbaar.
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We kijken alvast uit naar de vakantie(s)!

De Arendonkse jeugdbewegingen anno 2017
Met bijna zeshonderd waren ze, de leden en leiding van onze jeugdbewegingen die op een natte
vrijdag in oktober nog voor zonsopgang present
tekenden op de markt. Daar werden kofﬁekoeken en warme chocomelk aangeboden ter gelegenheid van de Dag van de Jeugdbeweging.
Natuurlijk trok iedereen achteraf ook in jeugdbewegingsoutﬁt naar school.
De zeshonderd die kwamen aanschuiven voor
hun ontbijtje vertegenwoordigen een groot deel
van onze jeugdbewegingen. De Arendonkse
jeugdbewegingen tellen in totaal immers dik
achthonderd leden. Daarvan is één op zes leiding. Ouders mogen dus gerust zijn, de kinderen
zijn er in goede handen.
De Chiro is de grootste familie. Arendonk telt
drie Chiro’s, met 196 leden bij de Meisjeschiro en
107 bij Jongenchiro Centrum. Chiro De Vraai is
een gemengde groep met momenteel 128 leden.
De Scouts zijn met 221 leden de grootste vereniging. De Plussers bestaan nog niet zo lang
en vormen met hun 15 leden de kleinste groep.
KLJ met 77 en JRK met 70 leden zitten allebei
in de lift.

Voorleesplezier in de bib
Schuifelende voeten, gespitste oren, nieuwsgierige snoetjes … Wie houdt er nu niet van
voorlezen? Thuis in bed, onder een dekentje
op de zetel, op school … Ook in de bib wordt er
voorgelezen. En gezellig dat het is! De jongste kinderen vinden een knus plekje tussen de
prentenboeken, terwijl de grotere boekenwurmen zich gezellig in de zeteltjes nestelen. Een
stapel boeken en een enthousiaste voorlezer,
meer is er niet nodig om een halfuurtje in een
andere wereld te verdwijnen.

Ook zin om te komen luisteren?
Welkom in de bib op zaterdag 23 december
van 11.00 uur tot 11.30 uur. De data voor
2018 vind je binnenkort op de website.
Er wordt voorgelezen voor kinderen vanaf de
derde kleuterklas tot het derde leerjaar.
Kriebelt het om zelf voor te lezen?
Geef een seintje aan de bibliotheek.
Meer info
Bibliotheek – tel. 014 67 16 14
bibliotheek@arendonk.be
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Vijftig jaar Karel 1
Voetbalclub Karel 1 is ontstaan in 1967. De
naam doet al vermoeden dat de ploeg werd opgericht door de toenmalige arbeiders van de sigarenfabriek Karel 1. In Arendonk alleen waren
er destijds al 24 caféploegen. Tel daar de buurgemeenten nog bij en je hebt per jaar heel wat
wedstrijden. Jammer genoeg verdwenen er jaar
na jaar ploegen, waardoor Karel 1 zich in 2011
aansloot bij het arbeidersvoetbal. Daar eindigden ze meteen op de tweede plaats, wat ervoor
zorgde dat ook veel jonge spelers zich bij hen
wilden aansluiten. Karel 1 blijft wel nog steeds
een sociale familieploeg, want veel van die spelers hebben toch op één of andere manier een
link met de ploeg van vroeger. De huidige ploeg
bestaat voor het merendeel uit 19- tot 25-jarigen, de toekomst is dus verzekerd!
Om het 50-jarig bestaan van de club te vieren
werd dit jaar een feest gegeven waarop alle leden van de afgelopen vijftig jaar waren uitgenodigd. Eerst werd er een wedstrijd gespeeld
tussen de jonge en de oude garde, daarna nam
iedereen gezellig plaats voor een lekkere barbecue. ’s Avonds kon de oude garde nog deelne-

men aan een penaltytornooi en werd er met z’n
allen een pintje gedronken en teruggekeken op
de voorbije vijftig jaar.

Eén van de leukste anekdotes uit die vijftig jaar is ongetwijfeld de wedstrijd tegen
de veteranen van Anderlecht. Onder leiding
van Paul Van Himst zakte het grote Anderlecht af naar Arendonk. Speciaal voor die
match nodigde hij ook zijn goede vriend
Eddy Merckx uit.

Oudejaarsnachtbiljet De Lijn gaat digitaal
Dankzij de steun van het gemeentebestuur
kan je ook dit jaar gratis gebruik maken van
alle feestbussen en -trams op oudejaarsavond.
De buschauffeurs op de lijnen 430 (ArendonkTurnhout) en 390 (Arendonk-Retie-DesselMol) brengen je veilig naar je feestje en weer
naar huis.
Het gratis oudejaarsnachtbiljet wordt vanaf dit
jaar enkel nog via sms uitgereikt. Je kan dus
geen papieren biljet meer afhalen in het gemeentehuis, de bibliotheek of het jeugdhuis.
Op de gemeentelijke website vind je een link
naar het registratieportaal van De Lijn. Na registratie krijg je een e-mail van De Lijn met de
instructies voor de activatie van jouw sms oudejaarsticket. Je kan maximum vier gezinsleden
registreren op één gsm-nummer. Belangrijk is
wel dat iedereen alle verplaatsingen samen
maakt, elke reiziger moet namelijk over een
geldig vervoerbewijs beschikken.
Het sms-ticket is geldig van 31 december 2017
om 18.00 uur tot 1 januari 2018 om 23.59 uur.
Je mag binnen de geldigheidsperiode zo veel
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verplaatsingen maken als je wil. Je activeert je
ticket door EVENT te sturen naar 4884 voor je
op de bus of tram stapt. Per sms-ticket wordt er
wel een kost van 0,15 euro aangerekend door
je provider.
Het gemeentebestuur wenst je alvast een bruisende feestnacht en veilige verplaatsingen.
Meer info
www.delijn.be/oudjaar

delijn.be/oudjaar

Begin je feestje dit jaar al op bus of tram
versie
versiein
incmyk
cmyk

Arendonk, energiezuinige gemeente
Het gemeentebestuur wil bijdragen aan een

in onze gemeente, op de parking van woon-

milieuvriendelijke omgeving. Via een ‘burge-

zorgcentrum Sint-Isabella. Daarmee wil het ge-

meestersconvenant’ engageerde Arendonk zich

meentebestuur het gebruik van elektrische wa-

daarom ook om de CO2-uitstoot tegen 2020 met

gens stimuleren, aangezien die heel wat minder

20% terug te dringen. Zo geven we ons milieu

CO2 uitstoten. In 2018 en 2020 zullen nog twee

een duw in de rug. Tegelijk doen we ons best om

laadpalen geplaatst worden.

zo kostenefﬁciënt mogelijk te werken, net zoals
al onze inwoners dat doen. Via gerichte maatre-

Recent investeerde de gemeente ook in de re-

gelen proberen we minder te verbruiken, zonder

novatie van de gemeentelijke basisschool Voor-

in te boeten op veiligheid en comfort.

heide. Daar werd nieuwe dakisolatie geplaatst,
de ramen werden vernieuwd en er werd een

Uit het energierapport, opgemaakt door Eandis,

nieuwe verwarming geïnstalleerd in de vloer. Al

blijkt dat er in Arendonk tussen 2011 en 2015

deze vernieuwingen zorgen ervoor dat de school

een CO2-reductie gerealiseerd is van 6 710 ton.

beter de warmte bewaart en er dus minder ener-

Dat is het equivalent van 2 439 920 bomen of

gie nodig is om het gebouw warm te houden.

1 220 hectare bos en komt overeen met het gemiddeld jaarlijks elektriciteits- en gasverbruik

Als laatste krijgt het zwembad een opknapbeurt.

van 1 236 gezinnen.

Er worden twee gloednieuwe condensatieketels
geplaatst, er wordt geïnvesteerd in zonnepane-

Het grootste deel van de gemeentelijke elektrici-

len, het dak van de zwemhal wordt geïsoleerd en

teitsfactuur bestaat uit de openbare verlichting.

de spouwmuren worden na-geïsoleerd. Ook de

In Arendonk staan maar liefst 1 900 lichtpunten.

kleedkamers worden aangepakt, daar wordt een

Dat is goed voor 70% van ons totale elektrici-

nieuwe luchtgroep gehangen. In de zwemhal

teitsverbruik. Na de winter krijgt onze openbare

zal er een relighting gebeuren, dat wil zeggen

verlichting een nieuw brandregime. De verlich-

dat de verlichting op een energiezuinige manier

ting zal voortaan ontsteken bij valavond, doven

wordt aangepast.

om 23.00 uur en terug beginnen branden om
6.00 uur ’s ochtends. Het brengt dus geen hinder mee voor de ochtend- en avondspits. Het
nieuwe brandregime zal een reductie van maar
liefst 40 ton CO2 per jaar teweeg brengen. De
verlichting langs de gewestwegen en de verlichting in de buurt van veiligheidsgevoelige punten,
bijvoorbeeld bochten of kruispunten, wordt niet
gedoofd en blijft de hele nacht branden. Tijdens
de weekends blijft de verlichting wel overal de
hele nacht branden.
In november 2017 werd ook de eerste publieke
laadpaal voor elektrische voertuigen geplaatst

Doar was da …
In de vorige editie zochten we het kunstwerk van Kunst in ’t veld in de Watering.
Linda Slegers werd geloot uit de correcte antwoorden en nam een AHA-bon ter
waarde van 25 euro in ontvangst.
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Dhr. en mevr. Jespers - Van Wuytswinkel
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 22 oktober 1957
Jespers Pieter °19.06.1933, Retie
Van Wuytswinkel Maria °04.06.1936, Arendonk

Dhr. en mevr. Berrens - Borgers
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 17 augustus 1957
Berrens Josephus °25.02.1934, Oud-Turnhout
Borgers Maria °19.09.1933, Retie

Dhr. en mevr. Belmans - Meeuws
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 26 oktober 1957
Belmans Josephus °25.02.1934, Poederlee
Meeuws Maria °13.02.1930, Arendonk

Dhr. en mevr. Weyts - Van Hoppe
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 18 mei 1966
Weyts Willy °25.11.1945, Tongerlo
Van Hoppe Rachel °12.11.1945, Arendonk

Dhr. en mevr. Verwaest - Smeyers
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 29 september 1967
Verwaest Ludovicus °27.08.1946, Retie
Smeyers Maria °29.09.1946, Retie

Dhr. en mevr. Van Oerle - Roelofs
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 28 september 1967
Van Oerle Ludovicus °05.08.1946, Weelde
Roelofs Aleida °05.07.1944, Baarle-Nassau

Dhr. en mevr. Soffers - Smets
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 15 september 1967
Soffers Joseph °05.04.1946, Arendonk
Smets Emilia °03.04.1949, Arendonk

Dhr. en mevr. Maes - Claessen
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 8 september 1967
Maes Jozef °18.03.1945, Arendonk
Claessen Magda °23.10.1948, Arendonk

Dhr. en mevr. Fabri - Lenders
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 18 augustus 1967
Fabri Theo °08.01.1943, Arendonk
Lenders Gabrielle °23.08.1943, Arendonk

Dhr. en mevr. Blockx - Marien
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 15 september 1967
Blockx Jozef °11.01.1946, Arendonk
Marien Josepha °11.08.1948, Arendonk
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Geboorten
28.03
07.04
14.06
08.07
09.07
09.07
19.07
19.07
29.07
29.07
15.08
18.08
18.08
21.08
29.08
31.08
06.09
06.09
08.09
11.09
11.09
20.09
20.09
22.09
25.09
04.10
16.10
17.10
17.10
19.10
20.10
24.10

Anas, zoon van Ahmed Harbi en Al-Hnkawy Hiba
Jaylano, zoon van Michael de Klerk en Gonita Pruijmboom
Norah, dochter van Filip Damen en Hanne Hulselmans
Jayden, zoon van Cynthia Van Mol
Lisa, dochter van Nick Maes en Joyce van Gool
Senn, zoon van Jelle Blockx en Karen Segers
Mathil, dochter van Wim Dickens en Tessa Van Dyck
Lennert, zoon van Maarten Van Herpe en Jolien Wynants
Ayah, dochter van Alis Hodzic en Hakima Aamoum
Vie, dochter van Wannes Hendrickx en Soﬁe Van Deuren
Jannis, zoon van Theo Blok en Valasia Dalmatzi
Guus, zoon Skye Withaegels en Sanne Janssen
Fran, dochter van Joris Hendrickx en Sanne Van Hees
Lis, dochter van Wim Witvrouwen en Ine Vervecken
Jayviën Ersenio, zoon van Ringöll Faverus en Chevelle Saaki
Juull, dochter van Toon van Roij en Katrien Engelen
Jerry, zoon van Luc Wynants en Toya Van Cleuvenberg
Feline, dochter van Seppe Segers en Laura Seels
Lien, dochter van Stijn Hendrickx en Nikki Swaans
Joris, zoon van Jan Meyvis en Bianca Jacobs
Luíz, zoon van Koen Van Steenbergen en Sanne Vangool
Dailey, zoon van Marco Dockx en Pauline Van Herck
Rowan, zoon van Michael Dokter en Julie Proost
Jaline, dochter van Robin Tuytelaars en Zoë Beyens
Feline, dochter van Mathias Haest en Ils Evers
Febe, dochter van Steve Chardome en Stephanie Van Herck
Israël, zoon van Francis Sunday en Esther Uwiragiye
Kamiel, zoon van Joris Smeyers en Eline Janssen
Lennart, zoon van Twan Huijbregts en Kaat Goovaerts
Mirthe, dochter van Gandert Roosen en Marthe Knarren
Noah, zoon van Paul Van der Veken en Ria Willems
Lilly Sky, dochter van Tom Van Steenbergen en Evelien Suply

Huwelijken
25.08
26.08
26.08
02.09
09.09
09.09
09.09
22.09

Janssen Danny (10/07/1965) en Van de Walle Christine (1970)
Van Hoof Niels (1987) en Van Aken Caroline (1993)
Serrien Luc (1962) en Verhagen Claudia (1967)
Raeves Pieter (1977) en Keersmaekers Carolien (1982)
Van Lierde Bart (1979) en Nijs Ellen (1983)
De Kerf Levi (1987) en Sprangers Caroline (1980)
Deckx Nick (1987) en Maris Anne (1986)
Moons Wesley (1987) en Dielis Pia (1985)

Overlijdens
26.07
20.08
21.08
22.08
23.08
26.08
01.09
02.09
08.09
10.09
12.09
14.09
29.09
30.09
01.10
02.10
07.10
11.10
13.10
14.10
16.10
20.10
23.10
24.10
26.10
28.10
31.10
08.11
08.11
09.11
11.11

Maria Jacobs (1921)
Jan Smets (1935)
Bert Coessens (1929)
Jos Gilis (1933)
Marie Aerts (1919)
Catharina Van Gompel (1928)
Maria Van Herck (1936)
Pieternella de Leeuw (1934)
Anna Van Herck (1932)
Maria Soffers (1935)
Rik Schoenmakers (1941)
Maria Mortier (1941)
Jan Jacobs (1939)
Gust Vanherck (1932)
Lisa Bruyninckx (1921)
Vic Vosters (1934)
Jos Van Giel (1952)
Henk Van Eemeren (1936)
Gust Maes (1930)
Maria Meynendonckx (1932)
Gust Van Gorp (1932)
René Laenen (1959)
Louis De Vocht (1930)
Lilly Sky Van Steenbergen (2017)
René Segers (1918)
Anita Nijs (1957)
Lizette Boullart (1933)
Irène Cools (1940)
Jan Mertens (1941)
Julia Crols (1915)
Wieza De Vocht (1933)

Breng jij Arendonk mee in beeld?
Deel je instagramfoto’s met #2370arendonk en misschien staat jouw foto hier
volgende keer! (opgelet: daarvoor moet je proﬁel openbaar staan)

machilsen
Sinte katerina is plezant int zand!
#leukeavond #2370arendonk

gertstymans
Frisse neus halen! #eveningwalk
#metlichtjes #gezienworden #Seppinzijnnopjes #2370arendonk

daems.inge.id
Heerlijk langs de speeltuinen.
#2370arendonk #sun #lovethem
#familytime #makingmemories

lottecaers
Trots om KLJ’er te zijn #dagvande
jeugdbeweging #klj #vds #wantookspeelpleinhoorterbij #kljarendonk
#2370arendonk

noor.raats
Ik kan wel schrijven nu... goodiebag
gekregen voor Weekend van de klant.
#schoenendixies #ﬁlemina #2370arendonk #weekendvandeklant #optiek
michielsen #freegoodiesarethebest

pascalepanis
Hagelbuitje... #2370arendonk

nancy_spapen
#Verrassing #wandelaars #Brug4
#2370Arendonk

familie.brand
Arendonk.BE. #arendonk
#2370arendonk

lieve_luyten83
Dat hebben ze goed gedaan!
#collegasvandegement #2370arendonk
#iedereenberoemd

