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

Zwembad
Van Eycklaan 7
T 014 67 89 34
E zwembad.arendonk@skynet.be
Sociaal huis
Vrijheid 100
T 014 40 10 50
E administratie.sd@ocmwarendonk.be

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

Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26

Reispas wordt goedkoper en is langer geldig
Als je naar het buitenland reist, heb je mo-

●

Wat

breng

je

mee:

een

recente

gelijk een paspoort (ook gekend als 'reis-

kleurenpasfoto met witte achtergrond,

pas') nodig. Voor reisadvies en de benodig-

je identiteitskaart en eventueel je vorige

de documenten per bestemming verwijzen

reispas of een attest van diefstal of verlies

we je door naar de website van de overheid:

van dit paspoort.

www.belgium.be.

Geldigheidsduur
Biometrische paspoorten

●

Gewoon paspoort: zeven jaar

Sinds kort reikt de gemeente Arendonk

●

Voor minderjarigen: vijf jaar

biometrische paspoorten uit. Hierop vind
je naast je handtekening en je foto ook je
vingerafdrukken terug.

Wanneer aanvragen?

Prijs
●

Gewoon paspoort van 32 pagina’s: 70 euro

●

Voor minderjarigen: 35 euro

●

Spoedprocedures en paspoorten met 64

●

Je vraagt het paspoort minstens 2 weken

pagina’s: 260 euro voor volwassenen en

voor de aanvang van je reis aan.

210 euro voor minderjarigen.

●

Indien je ook nog een visum nodig hebt,
moet je de aanvraag vroeger doen.

Hoe aanvragen?
●

Je kan je paspoort aanvragen op de dienst
burgerzaken.

Meer info
dienst burgerzaken

Colofon
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Op bezoek in Kobern-Gondorf
Begin augustus ging een groep Arendonkenaren op bezoek bij onze zustergemeente KobernGondorf. Ze werden er hartelijk ontvangen. Bij
aankomst hingen de spandoeken, samen met de
vlag van Toerisme Arendonk, al uit het raam van
het hotel.
Burggraaf Vic Smeyers was aanwezig met een
ruime delegatie dorpsgenoten die zich ondertussen al goed thuis voelen in het lieﬂijke Moezeldorp. De voetbalploeg van de familie Maes
speelde een match tegen de plaatselijke vedetten. Net als onze Rode Duivels diezelfde dag verloren ze deze met het kleinste verschil.
’s Avonds was de hele groep uitgenodigd op het
ridderfeest waar onze burgemeester een wegwijzer naar Arendonk en een toeristisch infobord
overhandigde aan de burgemeester van KobernGondorf. Na het ofﬁciële gedeelte werd er verder verbroederd op het jaarlijkse wijnfeest waar
reeds plannen werden gesmeed voor de volgende ontmoeting.

Arendonk is reeds 21 jaar ofﬁcieel verbroederd met Kobern-Gondorf. Op 13
maart 1993 werd de overeenkomst getekend door de toenmalige burgemeesters
Alex Lepper en Jozef Bouwen.
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De Talanderwandeling in Arendonk is verkozen tot

‘Wandeling Van Het Jaar’!
Toerisme Provincie Antwerpen omschreef het zo:
Drukte, wat is dat ook al weer? Die gedachte overvalt je
als je de wandeling van het jaar uitprobeert. De Talanderwandeling in Arendonk laadt je batterijen moeiteloos
weer op.
De natuur in Domeinbos Hoge Vijvers toont zich van
haar mooiste kant. De stilte vormt een ware verademing. Wie ongestoord van het groen wil genieten, weet
meteen waarheen. Een avontuurlijke kampeernacht op
de bivakzone maakt de natuurbeleving compleet.
Je kan de wandelﬁche downloaden op www.wandelingvanhetjaar.be. Trek je wandelschoenen aan en ontdek
een ongerept stukje natuur in Arendonk!
Veel wandelplezier!

Dat Arendonkenaars niet bang zijn voor een ﬂinke
wandeling is geen geheim.
Er

werd

naar

Scherpenheuvel

en

Banneux

gestapt. Bovendien wandelden 16 dorpsgenoten
de Dodentocht uit.

Kinderen baas tijdens de laatste vakantiedag
Het was een moeilijke keuze voor de Arendonkse kinderen op 29 augustus: een dagje naar de
Efteling, de schuimparty in ’t Onkrooid of de Kinderrommelmarkt?
Twee bussen vol knorretjes, poohkes, ravotters
en ﬂappers van de speelpleinwerking bezochten
de Efteling. Dit was een prachtige afsluiter van
een geweldige speelplein-zomer! De monitoren
zorgden gedurende negen weken voor erg leuke
activiteiten en mochten gemiddeld twintig kinderen per dag méér opvangen dan vorige zomer.
Ook de Grabbelpas werd in stijl afgerond: met
een coole schuimparty! DJ Uncle Benz liet de
muziek uit de boxen knallen en een 50-tal grabbelpassers dansten, rolden en sprongen door
het schuim.
Ten slotte stalden maar liefst 60 kinderen op
vrijdagnamiddag hun koopwaar uit op het
marktplein. Er was keuze genoeg voor de kooplustigen: videogames, poppenhuizen, gezelschapsspelen … Iedereen vond wat hij zocht op
de allereerste kinderrommelmarkt. Dit initiatief
werd zo gesmaakt, dat er volgend jaar zeker
een vervolg komt.
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Eerste gemeentelijk omnisportkamp
Het was een groot succes: 86 kinderen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar zetten de
eerste week van de zomerzomervakantie al sportend in. Alles werd in goede banen geleid door de
gemeentelijke sportdienst. De begeleiding was in handen van monitoren lichamelijke opvoeding.
Vijf dagen lang konden de kinderen verscheidene sporten ontdekken. Met sommige waren ze bekend,
andere waren dan weer totaal nieuw. Volleybal, netbal, unihock, basket, gymnastiek, zwemmen,
honkbal, dansen, tennis, karate, badminton, judo, met gocarts rijden op de Glosso, ropeskipping,
paardrijden … niets is hen nu nog vreemd.
De draaischijf van deze sportieve week was de Bemdhal. Van daaruit reden de sportievelingen met de
ﬁets naar de verschillende sportclubs die hun enthousiaste lesgevers en infrastructuur ter beschikking stelden. Waarvoor nog eens uitdrukkelijk onze dank!
Dat kinderen sport en spel nodig hebben, hebben deze jonge actievelingen wel bewezen. Zelfs tijdens de pauzes konden de jongeren het niet laten ‘een balletje te sjotten’. Samen sporten en spelen,
gezellig picknicken, nieuwe leeftijdsgenoten leren kennen, met elkaar leren omgaan … Allemaal ingrediënten van dit geslaagde sportkamp. Doe jij volgend jaar ook mee?
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Academie Arendonk 50 jaar
Ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag

mooie combinatie met de voorstelling ‘Kammelot’

sloot de academie het jaar 2013-2014 niet enkel

die theatergezelschap FroeFroe voor groot en klein

af met de jaarlijkse tentoonstelling, maar organi-

opvoerde in het park achter onze Academie.

seerde men bovendien een heuse feestweek vol
muziek en theater. Allerlei evenementen stonden

Het was een feestweek waar jong en oud plezier

op het programma.

aan beleefd hebben. Alle zintuigen werden gestreeld, want behalve van een ﬂinke portie kunst

De studenten toonden naar goede gewoonte hun

en muziek kon je tijdens deze mooie zomerdagen

prestaties van het afgelopen jaar aan het publiek:

ook gewoon gezellig genieten van een frietje en

een verscheidenheid aan disciplines van alle ver-

een drankje.

schillende ateliers. De kinderen stelden hun jaarproject ‘Sprookjes en Verhalen’ voor. Het werd een

1

Kortom: een jubileumfeest om niet te vergeten!

2

3

foto 1 - Specialisatiegraad Tekenkunst
foto 2 - Onze kinderen toonden dit jaar hun creativiteit met sprookjes, kastelen en prinsessen.
foto 3 - De swingende Arendonkse band “Little George & The Hiﬁ Phones” was te gast op onze openingsavond.
foto 4 - De wervelende show van theater ‘Froe Froe’.
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Zomer
evenementen

2014

FC Broekkant: 50 jaar (voetbal)plezier
Voetbalclub FC Broekkant bestaat dit jaar vijftig jaar. Om dat te vieren haalde de
vereniging de zomertoer van het
Vlaams Muziekfeest naar Arendonk.
Op zondag 20 juli werd het park Deroissart omgetoverd tot een feestplein
waar onder anderen Danny Fabry,
Davy Gillis en Matthias Lens optraden.
We laten het bestuur van FC Broekkant
graag aan het woord.

Tevreden over de opkomst op
het Vlaams Muziekfeest?
Dankzij de vzw Grenstuuterkes en natuurlijk het goede weer hebben wij een mooi
dorpsfeest kunnen realiseren, waarbij sfeer
en ambiance centraal stonden. Wij willen
dan ook alle mensen die aanwezig waren
bedanken. We zochten met FC Broekkant
de club in de verf te zetten en liefst iets waar

Welke activiteiten organiseren jullie
tegenwoordig nog naast het voetbal?

heel Arendonk gratis op uitgenodigd was. Toch

Onze vaste activiteiten zijn een tweedaags mos-

een mooi verjaardagsgeschenk van ons, niet?

selfeest en een veldtoertocht. De veldtoertocht

een evenement om het 50-jarig bestaan van

zal doorgaan op zondag 5 oktober. Bij deze is

Kan je in het kort de 50-jarige geschiedenis van FC Broekkant weergeven?

iedereen welkom. Wij organiseren deze activi-

We zijn ontstaan als vriendenploeg en zijn op

garanderen. Wij proberen het lidgeld voor onze

een halve eeuw uitgegroeid van een liefhebbers-

leden zo laag mogelijk te houden, want iedereen

ploeg tot een grote club met meer dan 100 voet-

is van harte welkom bij ons.

teiten om de werking van onze club te kunnen

ballende leden en vier ploegen in competitie. Als
vereniging zijn wij eigenaar van onze eigen kantine, twee goed onderhouden voetbalvelden en
mooie, ruime kleedkamers.

Over jullie sportieve successen in de
voetbalcompetitie mag je gerust ook
wat vertellen hoor?
We proberen elk jaar met al onze ploegen aan

In het verleden hebben jullie heel wat
spectaculaire evenementen georganiseerd.

de kop te spelen. Die ambitie is er zeker. Maar
niet ten koste van alles. Plezier, sfeer en vriendschap staan centraal.

Wij hebben inderdaad enkele ‘spectaculaire’
evenementen georganiseerd zoals benjisprin-

Onze A-ploeg is verleden jaar helaas afgezakt

gen, deathride, luchtballonnen ... Al deze zaken

van eerste naar tweede afdeling. Maar die ploeg

waren erg leuk om te organiseren, maar hiel-

wil nu zo snel mogelijk terug naar de hoogste

den natuurlijk ook een risico in. Gelukkig konden

afdeling.

wij telkens rekenen op een massa volk, zodat
al deze evenementen uitgroeiden tot een groot

FC Broekkant B is vorig jaar vice-kampioen in

succes. Vaak organiseerden wij deze evenemen-

derde afdeling geworden. Helaas, zij mogen niet

ten om een goed doel te steunen.

promoveren naar de tweede afdeling aangezien
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Tenslotte hebben we ook nog een
zondagploeg. Zij spelen al jaren
aan de kop in hun reeks, maar
telkens zijn er net twee à drie
ploegen te sterk. Hopelijk lukt het
hen dit seizoen wel om een prijs te
pakken!
Als slot zouden wij nog graag vermelden dat wij op zoek zijn naar
versterking voor al onze ploegen.
Bovenaan op het verlanglijstje staat
een al dan niet gediplomeerde trainer
voor Broekkant A.
Broekkant A daar nu ook speelt.
De C-ploeg strandde op de negende plaats in

Meer info

vierde afdeling, wat zeker onder hun waarde is.

FC Broekkant vzw

We hebben deze ploeg nu zwaar versterkt en we

0497 21 91 34

verwachten dat ze dit seizoen potten gaat breken!

viksegers@hotmail.com

Nieuwe voorwaarden gemeentelijke mantelzorgpremie
Vanaf januari 2015 veranderen de voorwaar-

●

De leeftijdsgrens van de zorgvrager wordt

●

De zorgvrager dient 12 punten te behalen op

den waaraan je moet voldoen om aanspraak
te kunnen maken op de mantelzorgpremie:

opgetrokken van 60 naar 65 jaar.
de FOD zelfredzaamheidsschaal.
●

De premie wordt opgetrokken naar 40 euro
per maand.

●

Het bedrag zal maandelijks worden uitbetaald.

●

Het doktersattest wordt niet meer aanvaard
om een mantelzorgpremie te verkrijgen.

●

Er wordt een jaarlijkse verklaring van de
aanvrager verwacht.

Meer info
Sociaal Huis
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Arendonkse Heemkring herdenkt WO I
Volg ‘Lowieke de facteur’ op Twitter
Honderd jaar geleden werd de post in Arendonk

dorp naar het front vertrokken en niet terugge-

rondgebracht door Lodewijk Lavrijsen, beter ge-

keerd. De kunstwerken herinneren dus aan de

kend als ‘Lowieke de facteur’. Lowieke wist als

gesneuvelde militairen, maar bewijzen ook eer

eerste dat ons dorp niet gespaard zou blijven

aan de soldaten die wel terugkwamen en mee-

van de gruwelen van WO I: hij bracht jonge he-

hielpen aan de heropbouw van het dorp.

ren in de nacht van 31 juli 1914 hun oproepingsbrief van het leger. Gedurende de oorlog bleef hij
zijn job uitoefenen en hield hij een dagboek bij.
Sinds 1 augustus stuurt heemkundige kring Als
Ice Can elke dag een tweet (@AlsIceCan) de
wereld in over WO I. Dankzij de citaten uit de
dagboeken van Lowieke de facteur en pastoor
Coveliers, aangevuld met fragmenten uit het
gemeentearchief, krijgen we vandaag een zicht
op hoe Arendonk zich doorheen de oorlogsjaren
wist te wroeten.
Ook als je niet twittert, kan je de Arendonkse
oorlogsgeschiedenis volgen. Wekelijks verschijnen twee citaten op de Twitterpaal, die vlakbij
het standbeeld ter nagedachtenis van de gesneuvelden op het marktplein staat. De berichten zijn ontworpen als een typische ‘verordnung’,
de manier waarop de Duitsers communiceerden
met het volk in de bezette gebieden.
Het ontwerp is van de hand van Sjef Ketelslagers en bulkt van de symboliek. Het kruisvormige geheel stelt de katholieke kerk voor, die
een belangrijke rol speelde in het comiteit en

In samenwerking met Toerisme Arendonk werd

de spionage. Onderaan vind je een kopie van de

een ﬁetsroute uitgewerkt, zodat je al deze plek-

grafgift van de gemeente aan de gesneuvelden.

ken kan ontdekken. Telkens je een kunstwerk

Het geheel werd geschilderd in mat zwart, met

tegenkomt, word je eraan herinnerd dat er

een ﬁjn rood en geel lijntje, wat verwijst naar

uit deze buurt een Arendonkenaar is vertrok-

België.

ken naar het front. De ﬁetskaart kan je gratis
verkrijgen in het gemeentehuis, de bib en het

Een soldaat in de straat

heemmuseum.

Behalve de Twitterpaal vind je op verschillen-

Het kunstwerk is van de hand van Evelyn Po-

de plaatsen in het Arendonkse straatbeeld een

korni, zij won de ontwerpwedstrijd die door de

kunstwerk waarop een jonge soldaat staat afge-

heemkring en de Academie werd opgezet in het

beeld. Op die plekken is er een jongeman uit ons

kader van dit project.
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Bloemenweide op het lokaal bedrijventerrein
Het lokaal bedrijventerrein Hoge Mauw vormt
sinds deze zomer het decor van een uniek project. De Arendonkse biegilde, de landbouwraad
en de Werkgroep Industrie Arendonk sloegen ter
bescherming van de honingbijen de handen in
elkaar. Samen maakten ze werk van een bloemenweide van wel 10.000 vierkante meter.
Lokale ondernemers stelden de terreinen ter
beschikking, de lokale landbouwers kwamen ze
omploegen en de biegilde zorgde voor het zaaigoed. Er groeien nu maar liefst 50 verschillende
soorten bloemen op de weide, wat de bijenpopulatie zeker ten goede zal komen.
Deze samenwerking tussen zowel landbouw,
industrie als biegilde kan de gemeente alleen
maar toejuichen. De meerwaarde is niet alleen
ecologisch, maar zeker ook esthetisch van aard.
Bovendien kan dit project een eerste stap zijn
naar een verdere samenwerking binnen de verschillende actoren met als doel zowel de economische als de ecologische verbetering van onze
gemeente.

Mobiliteitstip: beperking van het langdurig parkeren
Parkeerzones behoren tot de openbare weg en hierop gelden steeds de regels van de verkeerswetgeving.
24 uur
Het is verboden aanhangwagens en motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden langer dan 24
uur na elkaar te laten parkeren.
8 uur binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom is het verboden auto’s, slepen en aanhangwagens met een maximale
toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren. Dit
verbod geldt niet op de plaatsen waar het verkeersbord
E9a, E9c of E9d is aangebracht.
3 uur
Het is verboden reclamevoertuigen langer dan drie uur
na elkaar te laten parkeren.
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Missing links voor tweewielers worden weggewerkt
Vorige maand zijn de werkzaamheden gestart voor

sterk verbeterd wordt.

de nieuwe ﬁetsinfrastructuur aan Brug 5. Het gaat
over de aanleg van verkeersveilige ﬁetspaden, de

Het kruispunt van De Brulen wordt eveneens her-

bouw van twee stalen ﬁetsbruggen (passerelles)

ingericht: er wordt een snelheid remmend poor-

en veilige kruispuntoversteken. Het project vormt

teffect gecreëerd met een veilige oversteek, onder

het sluitstuk voor de ﬁetsverbinding van Nederland

meer door een overrijdbare middenberm in print-

naar Arendonk en vice versa.

beton.
De kostprijs voor deze nieuwe ﬁetsinfrastructuur

Voor de keuze om twee nieuwe ﬁetsbruggen over

(2,27 miljoen euro) wordt volledig geﬁnancierd

de Turnhoutse Vaart te leggen werd niet over één

door de Vlaamse Overheid.

nacht ijs gegaan. Voorafgaand werd een locatieonderzoek uitgevoerd waarin 12 scenario’s tegen

Met de aanleg van deze veilige ﬁetsinfrastructuur

elkaar werden afgewogen, om uit te maken welk

wordt tegemoet gekomen aan de vraag van vele

het meest optimale tracé voor de ﬁetsoversteek

ﬁetsers. De ontbrekende schakel wordt wegge-

over het kanaal zou zijn. Uiteindelijk kwamen

werkt voor de ﬁetsverbinding Arendonk-Reusel.

het provinciebestuur, de Vlaamse Overheid, nv

Ook de bereikbaarheid van de school Voorheide

De Scheepvaart, De Lijn en het gemeentebestuur

wordt veiliger. Hopelijk maakt deze nieuwe ver-

unaniem tot de conclusie dat enkelrichtingsﬁetspa-

binding nog meer mensen warm om al eens vaker

den met twee nieuwe bruggen naast de bestaande

naar de ﬁets te grijpen, want voor korte afstanden

brug de meest realistische oplossing was.

gebeurt dat nog te weinig.

Er worden nu dus veilige enkelrichtingsﬁetspaden

Meer info

aangelegd langs beide zijden van de N139 Voorhei-

technische dienst

de en over het kanaal Dessel-Schoten ter hoogte
van brug 5. Langs de oostzijde gaat het om een
strook van 900 meter (van Vrieskens tot Poeder-

Verkeersmaatregelen
●

straat) en langs de westzijde over een afstand van

wordt doorgaand verkeer op de gewestweg

600 meter (van De Brulen tot Poederstraat). De

N139 gegarandeerd door beurtelings verkeer

ﬁetspaden sluiten aan op de bestaande vrij liggen-

met verkeerslichten.

de ﬁetspaden van Wampenberg en Grens.

●

De ﬁetspaden worden uitgevoerd in comfortabele

●

breed zijn. De ﬁetsbruggen zullen lager liggen dan
de bestaande brug, waardoor de hellingsgraad voor

Het jaagpad blijft steeds toegankelijk voor ﬁetsers tijdens de werken. Sporadisch zal er werf-

een breedte van 1,75 meter, deels vrij liggend
ﬁetsbruggen zullen de ﬁetspaden zelfs 2,5 meter

Doorgang voor openbaar vervoer (De Lijn) en
afvalophaling blijft gewaarborgd.

cementbeton- en betonstraatsteenverharding, met
en deels verhoogd aanliggend. Op de stalen

Gedurende de ganse periode van de werken

verkeer passeren.
●

Tijdens langere vakantieperiodes kan de werkzone worden vrijgegeven indien de toestand
van de werken dit toelaat.

de ﬁetsers beperkt zal zijn en zo het ﬁetscomfort

Planning der werken
De planning van de werken is erg afhankelijk van de weersomstandigheden.
● Aanleg
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ﬁetspad van Pelgrimsplein tot kruispunt De Brulen: van midden september 2014 tot midden oktober 2014.

●

Heraanleg kruispunt De Brulen: van midden oktober 2014 tot midden november 2014.

●

Aanpassing van het talud van Brug 5: van midden november 2014 tot midden februari 2015.

●

Montage en afwerking van de ﬁetsbruggen: van midden februari 2015 tot april 2015.

Dhr. en mevr. Eyssen-Blockx

Dhr. en mevr. Van Gool-Kolen

50 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Achiel Eyssen °25.04.1939, Arendonk

Petrus Van Gool °30.04.1930, Arendonk

Maria Blockx °28.11.1942, Arendonk

Irena Kolen °07.01.1931, Hoogstraten

Gehuwd op 20 juni 1954

Gehuwd op 17 juli 1954

Dhr. en mevr. Verbraeken-Van de Pol

Dhr. en mevr. Verrijdt-Raeymaekers

65 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Jan Verbraeken °03.06.1930, Balen

Karel Verrijdt °05.10.1931, Turnhout

Ludovica Van De Pol °11.03.1929, Ravels

Maria Raeymaekers °15.11.1930, Arendonk

Gehuwd op 24 juni 1949

Gehuwd op 7 augustus 1954

Doar was da ...
In de vorige editie zochten we naar het infobord aan de vijver van Sint-Isabella.
Riet Vangronsveld werd geloot uit de correcte antwoorden en nam een AHA-bon
ter waarde van 25 euro in ontvangst.

Woar is da?
Maak

kans

op

een

echt

Arendonks

geschenk
Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 15 november 2014 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.

Geboorten

Overlijdens

10.03
31.03
10.04
11.04
19.04
23.04
24.04
08.05
08.05
15.05
18.05
19.05
20.05
25.05
26.05
01.06
05.06
06.06
10.06
11.06
17.06
17.06
20.06
24.06
25.06
14.07
15.07
22.07

16.06
18.06
20.06
01.07
10.07
19.07
20.07
21.07
26.07
04.08
05.08
09.08
13.08
14.08
16.08
31.08

Lore, dochter van Hans Blockx en Marlies Van Soom
Sim, zoon van Wim Luyten en Heleen Van Nyen
Stan, zoon van Wannes Cuypers en Sara Hendrickx
Vince, zoon van Jan Wens en Sarah Thoné
Mathis, zoon van Dielis Kevin en Wuyts Joke
Cas, zoon van Porto-Carrero Pieter en Ils Verheyen
Lukas, zoon van Gaukema Pieter en Gebruers Leen
Imme, dochter van Roy de Waal en Jannie van der Vleuten
Hida, dochter van Mehrdad Nazari en Shabnam Ataei
Lien, dochter van Ben Helsen en Kristine Nijs
Christiaan, zoon van Joachim Arts en Heidi Dhondt
Bent, zoon van Guy Cuypers en Kim Pelkmans
Marta, dochter van Ornello Todaro en Sara Thys
Victor, zoon van Gerd-Jan Hauber en Tinne Delcroix
Hanna, dochter van Kris Segers en Sara Vervecken
Nóirín, dochter van Tycho Neijts en Gitte Segers
Mil, zoon van Niels Janssen en Stefanie Mermans
Lente, dochter van Joris Smeyers en Eline Janssen
Thije, zoon van Laura Welagen en Nicole Verhoeven
Fleur, dochter van Dennis Van Gorp en Angela Buico
Nand, zoon van Maes Benny en Hendrickx Els
Helena, dochter van Sven Sels en Karoline Capon
Fleur, dochter van Dennis Boesmans en Karen Van Gorp
Kobe, zoon van Meeus Dieter en Martens Dana
Nore, dochter van Meeus Kris en Raeymaekers Elke
Tijs, zoon van Smits Sven en Buijs Dorien
Rio, zoon van Borgmans Vincent en Van Vucht Nikki
Liam, zoon van Nooytens Tim en Nooytens Marta

Huwelijken
04.06
14.06
21.06
21.06
21.06
21.06
28.06
05.07
19.07
25.07
25.07
02.08
09.08
29.08
30.08
30.08

Couwenberg Martinus (1975) en Coppens Annemiek (1973)
Ibens Wouter (1985) en De Proost Caroline (1985)
Paeshuyse Jef (1978) en Vansweevelt Inge (1983)
Gentjens Kevin (1986) en Heymans Evelien (1990)
Van Steenbergen Nick (1991) en Boom Colinda (1988)
Lievens Filip (1976) en Rossie Kim (1984)
Borghs Johnny (1975) en Smolders Patty (1977)
Meynendonckx Jan (1987) en Rombaut Melissa (1985)
Bosmans Nick (1988) en Blockx Nele (1988)
Van Gestel Peter (1976) en Van Clemen Stephanie (1988)
Cools Sabrina (1980) en Gebruers Evy (1981)
Hemans John (1987) en Broeckx Annabel (1986)
Hulselmans Lucas (1987) en Wouters Charlotte (1987)
Segers Jan (1980) en Proost Els (1984)
Poortvliet Leon (1979) en Melis Nathalie (1985)
Timmermans Pat (1978) en Blockx Laura (1988)

Joanna Luyten (1938)
Maria Vaes (1931)
Liesbeth Verhoeven (1967)
Fien Broeckx (1930)
Louis Verbraeken (1949)
Anna Maes (1921)
Frans Dickens (1928)
Hilda Vangool (1937)
Jacqueline Lauwers (1946)
Anna Van den Borne (1923)
Elza Deckx (1929)
Liza Heymans (1927)
Anna Mollen (1923)
Leo Carpentier (1928)
Corneel De Cocq (1928)
Frans Vermeulen (1935)

