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

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

Wilsverklaring euthanasie
De euthanasiewet laat toe dat je voorafgaand

bent kan je om euthanasie vragen. Zo kan iemand

een wilsverklaring opstelt om euthanasie te la-

met een beginnende ziekte van Alzheimer eutha-

ten uitvoeren wanneer je niet meer in staat bent

nasie vragen zolang hij/zij handelingsbekwaam is.

het zelf te vragen. Volgens de wet geldt deze
wilsverklaring echter maar voor een beperkte

● Je kan via een ‘negatieve’ wilsverklaring - die

situatie: ‘wanneer je niet meer bij bewustzijn

voorzien is in de patiëntenrechtenwet - eisen

bent en die toestand onomkeerbaar is’. In de

dat alle of bepaalde behandelingen worden ge-

praktijk betekent dit dat je wilsverklaring voor

staakt in hoger geciteerde situaties. M.a.w. in

de uitvoering van euthanasie alleen geldt voor

de negatieve wilsverklaring kan je noteren dat

het geval je in een onomkeerbare coma terecht-

er bv. geen kunstmatige voeding/vocht mag

komt. De wilsverklaring euthanasie geldt dus

toegediend worden wanneer je in een diepe de-

niet voor situaties waar het bewustzijn (al dan

mentie verkeert. Deze verklaring kan niet bij de

niet ernstig) verstoord is, maar waar men nog

gemeente geregistreerd worden, maar moet je

wel gedeeltelijk bij bewustzijn is (ziekte van

bij je dokter regelen.

Alzheimer, dementie, hersentumoren, aids ...)
Meer info
Wat kan je in deze situaties wel doen?

www.leif.be

● Zolang je wilsbekwaam/handelingsbekwaam

dienst burgerzaken

Colofon
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Nieuwe gezichten bij de poetsdienst
Elke De Proost
Vanaf 1 februari is onze poetsdienst uitgebreid met een ‘Vlinder-schoonmaakster’: Elke
De Proost. Zij zal instaan voor de schoonmaak
van de Garve. Bovendien zal ze inspringen
voor zieke collega’s op alle locaties van de
gemeente.
Daniëlle Damen
Op 1 maart startte Daniëlle Damen als schoonmaakster in het zwembad. Voordien heeft zij
een vervanging gedaan in de gemeenteschool
St. Jan, ze is dus reeds vertrouwd met de
schoonmaakdienst van de gemeente.

Elke

Daniëlle

Met pensioen
In de edities van 2370 kan je regelmatig lezen
dat het gemeentebestuur nieuwe personeelsleden verwelkomt. Uiteraard ontsnappen ook wij
niet aan de vergrijzing en moeten we afscheid
nemen van medewerkers wegens pensionering.
Vanaf 1 maart kunnen weeral twee personeelsleden van hun pensioen gaan genieten.
De

ploegbaas

van

onze

groendienst,

Jef

Heymans, kan zijn schop aan de haak hangen. Hij begon in 1998 als werkman bij het gemeentebestuur, om uiteindelijk uit te groeien tot
ploegbaas van de groendienst. Door zijn inzet
en uitgebreide plantenkennis konden we elk jaar
genieten van de bloemen in het voorjaar. Geen
enkel gemeentelijk plantsoen ontsnapte aan zijn
kritische blik. Ze werden dan ook heel goed on-

de drugspreventieraad, de gezondheidsraad als

derhouden. Jef, bedankt voor je jarenlange inzet

de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssa-

en geniet van je welverdiend pensioen!

menwerking

konden op haar steun rekenen.

De Arendonkse verenigingen kenden haar als
Ook in het gemeentehuis werd afscheid geno-

contactpersoon om evenementen en materiaal

men, want Mia Noyens heeft haar stek op het

aan te vragen. De laatste jaren verzorgde zij de

secretariaat verlaten. Zij was misschien wel hét

communicatie van de gemeente, waarbij ze van

gezicht van het gemeentebestuur. Naast haar

haar hobby als fotografe een deel van haar be-

werk als secretaresse van de gemeentesecre-

roep kon maken. Mia, nu heb je tijd om te rei-

taris, burgemeester en mandatarissen zetelde

zen, te genieten en alles te doen wat je altijd al

ze ook in vele adviesraden als secretaris. Zowel

wilde. Geniet ervan, je hebt het verdiend!
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Brandweer Arendonk voortaan onderdeel van
hulpverleningszone Taxandria
Op 1 januari zijn de 251 ge-

of wespennesten zal je kunnen

meentelijke

brandweerkorpsen

blijven rekenen op de brandweer-

van ons land samengesmolten

post Arendonk. De hervorming

tot 34 hulpverleningszones. In

heeft in eerste instantie betrek-

de provincie Antwerpen bete-

king op de organisatie, de admi-

kent dit de start van vijf zones,

nistratie, de opleiding, het ﬁnan-

waarbij Arendonk voortaan deel

cieel beheer, de preventie en het

uitmaakt van de hulpverlenings-

aankoopbeleid.

zone Taxandria.

het brandweermateriaal en het

Alle voertuigen,

personeel werd reeds overgedraDe zone telt naast Arendonk ook
de gemeenten

Baarle-Hertog, Beerse, Hoog-

straten, Kasterlee, Merksplas, Ravels, Rijkevor-

gen aan de zone. De brandweerkazerne in de Kerkstraat blijft eigendom van de
gemeente, maar wordt aan de zone verhuurd.

sel, Turnhout, Oud-Turnhout, Lille en Vosselaar.
Dit maakt twaalf gemeenten en tien korpsen,

De dagelijkse leiding van de brandweerpost

met elf kazernes, meer dan honderd voertuigen

Arendonk is in handen van de postoverste Pa-

en niet minder dan 450 brandweermannen (385

trick Deboel. Hij waakt mee over de lokale ver-

vrijwilligers en 65 beroepskrachten).

ankering en behandelt de preventiedossiers.

Verandert er iets voor jou?

4

Nee. Voor de interventies zoals oproepen voor

Meer info

brand, ongevallen met geknelden, wateroverlast

www.civieleveiligheid.be/nl/inhoud/hervorming

Het Huis van het Kind
Inzetten op de gezondheid en het welbevinden

Naast de doorverwijsfunctie zal het Huis van het

van kinderen en jongeren, hun ouders en an-

Kind Arendonk ook zelf initiatieven nemen, zoals

dere opvoedingsverantwoordelijken is een be-

bijvoorbeeld het uitwerken van een kindergids

langrijke maatschappelijke opdracht. Daarom

of het organiseren van peuterspeelpunten.

werken het gemeentebestuur, het Sociaal Huis
en verschillende andere partners sinds kort samen aan de uitbouw van een ‘Huis van het Kind’.
Het Huis van het Kind zal dé informatieplaats
worden voor gezinnen met vragen rond ontwikkeling, gezondheid of opvoeding. De draaischijf
zal terug te vinden zijn in het Sociaal Huis, van
daaruit kan dan doorverwezen worden naar be-

ARENDONK

staande partners. In en rond Arendonk bestaat
immers al een rijk aanbod aan ondersteuning

Meer info

van gezinnen, dus het hoofddoel zal erin be-

Sociaal Huis

staan de bestaande krachten te bundelen.

Wat is een fietssuggestiestrook?
Fietssuggestiestroken worden ook wel ﬁetscom-

• De ﬁetssuggestiestrook maakt vooral duidelijk

fortstroken genoemd, maar zijn juridisch niet

dat er ﬁetsers kunnen rijden. Voor de automo-

omschreven.

bilist versmallen ze de straat visueel − zodat
hij trager gaat rijden − en ze wijzen op de mo-

• Een ﬁetssuggestiestrook is dus geen ﬁetspad.
• Fietssuggestiestroken worden aan de zijkant
van de weg aangebracht in een andere kleur

gelijke aanwezigheid van ﬁetsers.
• Fietsers hebben geen speciﬁeke rechten op
een suggestiestrook.

dan de rijbaan (grijs, groen, oker of rood) of in
andere materialen gemaakt. Soms zie je ook
ﬁetspictogrammen op de grond.
• In tegenstelling tot een ﬁetspad is een ﬁetssuggestiestrook een deel van de rijbaan. Auto’s mogen er dus wel op rijden, stilstaan of
parkeren. Volgens de wegcode zijn autobestuurders zelfs verplicht over deze strook te
rijden, behalve als er zich ﬁetsers op bevinden.

Geef ﬁetsers wel altijd de ruimte:
• Probeer ﬁetsers bij traag verkeer wel voldoende plaats te geven op een ﬁetssuggestiestrook om
je voertuig langs rechts te passeren.
• Steek ﬁetsers ook alleen voorbij als je minimum één meter afstand van de ﬁetser kan bewaren. Blijf
in het andere geval langzaam achter de ﬁetser rijden en steek pas voorbij als het wel veilig kan.
Verkeersveiligheid, daar werken we met zijn allen aan!
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De Arendonkse wereldwinkel: een interview met de vrijwilligers
De wereldwinkel is een vaste waarde in onze

we jarenlang genoten van onze wereldwinkeleten-

dorpskern. Hoe lang bestaat de wereldwinkel al?

tjes, waar we toch telkens een 400-tal mensen een

Wij zijn begonnen in 1990 met de opstart van de

(h)eerlijke maaltijd konden aanbieden. Ten slotte is

wereldwinkel in Arendonk. Toen was het nog een

de erkenning van Arendonk tot FairTradeGemeente

eenvoudig verdeelpunt en hadden we maar een

een verwezenlijking om nooit te vergeten!

zeer beperkt aanbod aan producten. Al vlug verhuisden we naar De Valken 26 (naast het Kloske)

Sinds wanneer is Arendonk een FairTrade-

. We konden toen gevoelig uitbreiden en een gro-

Gemeente en wat houdt dit concreet in?

tere waaier aan producten tonen aan de Arendon-

Arendonk is een FairTradeGemeente sinds 2010. Er

kenaars. In 1999 konden we een belangrijke stap

zijn 6 criteria waaraan je moet voldoen om het fair

zetten: we kochten ons huidig pand in De Valken.

trade label binnen te halen:

Dankzij ﬁnanciële ondersteuning van heel wat

1. Het lokaal bestuur moet erachter staan. In

sympathisanten konden we het pand via een le-

Arendonk uit zich dat in het aanschaffen van

ning in eigen beheer verwerven en ook aanpassen

onder andere fair trade kofﬁe en het promoten

aan onze noden: onderaan de winkel en boven een

van fair trade bij haar bewoners.

vergaderruimte.
Dit jaar zullen we ons 25-jarig bestaan kunnen
vieren!

2. Fair trade producten moeten te koop zijn in winkels en horecazaken.
3. Er moet een samenwerking met scholen/bedrijven/organisaties uitgebouwd worden.

Welke momenten uit die 25 jaar zullen jullie

4. Zorgen voor media-aandacht.

eeuwig koesteren?

5. We moeten een trekkersgroep rond fair trade

Uiteraard is de aanschaf van ons eigen winkel-
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pand een belangrijke mijlpaal. Bovendien hebben

hebben.
6. Initiatief nemen in verband met duurzame voeding.

Wat willen jullie zelf nog kwijt aan de
Arendonkse bevolking?
We willen iedereen aanmoedigen om fair trade te
kopen! Het is veel meer dan een symbolische aankoop: je zorgt er mee voor dat boeren in het zuiden een waardig bestaan kunnen opbouwen en …
je hebt zelf een kwalitatief product in handen dat
zonder kinderarbeid en met respect voor mens en
Met hoeveel vrijwilligers wordt de Arendonk-

milieu is gemaakt.

se wereldwinkel gerund?

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe me-

Wij beschikken over een 25-tal vaste vrijwilligers

dewerkers die ons willen helpen: we zoeken niet

om de winkel draaiende te houden en de voorbe-

alleen vrijwilligers die eens een winkelbeurt wil-

reidingen op te volgen (bestuursvergaderingen,

len doen, maar ook andere proﬁelen zijn welkom

acties voorbereiden, extra activiteiten buitenshuis

(cadeautjes inpakken, een etalage inrichten, de

organiseren of aan deelnemen). Daarnaast kun-

boekhouding ondersteunen, magazines bussen, de

nen we nog rekenen op heel wat sympathisanten

winkel poetsen …). Indien interesse, spring eens

die een handje toesteken als er een extra activiteit

binnen in onze winkel en laat naam en adres achter

wordt georganiseerd of als er onderhoudswerken

voor verdere contactname.

aan de winkel moeten gebeuren. Onze bekendste activiteit is vast en zeker de kadobeurs die
jaarlijks eind november of begin december plaatsvindt in zaal De Garve.

Meer info
Wereldwinkel Arendonk
De Valken 1 - 014 47 84 04

Onroerend erfgoed in Arendonk
Blijf jij ook wel eens bewonderend stilstaan in je eigen
dorp? Dan weet je dat er heel wat prachtige gebouwen
de moeite waard zijn om even te bekijken. Niet enkel in het centrum, maar ook in de gehuchten vind je
echte pareltjes van onroerend erfgoed.
Neem eens een kijkje in de Inventaris Onroerend Erfgoed, daar vind je een overzicht van het bouwkundig
erfgoed in onze gemeente. Je zal er méér ontdekken
dan de molen, de kerk en het gemeentehuis.
Meer info
inventaris.onroerenderfgoed.be
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Sportief Arendonk gehuldigd
De derde vrijdag van de maand januari is traditioneel de dag waarop de Arendonkse kampioenen worden gehuldigd. Vrijdag 16 januari
2015 was dit niet anders. Bijna 150 kampioenen werden gehuldigd door de gemeentelijke
sportraad en het gemeentebestuur. Opnieuw
een mooi aantal!
Voor de zesde maal werd de trofee van Sportﬁguur uitgereikt. Dit jaar een strijd tussen
broer en zus Jorik en Loena Hendrickx (kunstschaatsen) en de het duo Ben Adriaenssen Ben Van den Bogaart (zijspan motorcross). Na
de stemronde van de sportraad had Jorik een
nipte voorsprong op het zijspanduo die op hun
beurt op de hielen werden gezeten door Loena.
Via de publiekstemming haalde Jorik opnieuw
de meeste stemmen. Ben en Ben volgden nu
op iets ruimere afstand en Loena legde beslag
op de derde plaats. Nadat alle stemmen waren
geteld, bestond er geen twijfel meer. Voor de
tweede keer werd Jorik Hendrickx verkozen tot
Sportﬁguur van Arendonk. Hij mocht dan ook
het beeld van de Arendonkse Teljoorlekker in
ontvangst nemen.
Meer info
dienst vrije tijd / sportdienst

Poëzieweek in de bib
Tussen de romans, strips, tijdschriften en dvd’s

Het schrapen van de keel, ogen vol verwachting,

… heeft ook poëzie een plekje in de nieuwe

een aarzelende start, bril op − bril af, her en der

Arendonkse bib. Veel aandacht krijgt dit boe-

wat zenuwen, iemand die verdwaald raakt tus-

kenrek doorgaans niet. Tijdens de poëzieweek

sen de ritselende papieren … Dát was de eerste

kwamen de gedichten echter uit hun schulp. Hun

editie van ‘Toon je ware gedicht’. De aanwezigen

woorden vulden ramen, kasten en leeshoekjes.

én de initiatiefnemers waren unaniem: volgend

Bibgangers hielden even in en prevelden de

jaar een tweede editie!

woorden die hen lieten stilstaan.
Precies een week later mochten we Koen StasDe laatste woensdag van januari werden de

sijns ontvangen in datzelfde gezellige decor van

lichten gedimd en de deuren geopend om echte

het leescafé. Dichter, vertaler en één van Vlaan-

Arendonkse poëzie binnen te laten. Dichtbundels

derens meest prominente poëziekenners wan-

− soms vergeeld en broos −, schriftjes, losse

delde met zijn toehoorders langsheen enkele

papiertjes of prints, deze keer mochten ze mee

gedichten uit ‘De mooiste van de hele wereld’.

naar de bib. Het werd een avond doordrongen

‘Poëzie gaat over kijken en beter kijken.’ Stas-

van gedichten in allerlei soorten en maten. Som-

sijns liet zijn publiek proeven van dat kijken.

mige aanwezigen deelden wat ze eigen ‘schrijf-

Aan elk gedicht ging dan ook een verhaal vooraf,

sels’ noemden, anderen brachten de woorden

anekdotes over de dichter of over het leven van

van hun favoriete dichter ten gehore.

de verteller van de avond. Het werd een bloemlezing van poëzie uit de hele wereld over heel

Hier en daar bracht muziek een aangename af-

verschillende thema’s.

wisseling. Een gelauwerd Arendonks dichter vertelde wat de recensent zag, maar hij zelf nooit

Tijdens deze week vol poëzie bleven de letters

had opgemerkt … Klassiekers bleven niet links

niet op papier, maar vulden woorden en zinnen

liggen: zo liet Jantje de pruimen niet onaange-

de ruimte. De poëzieweek mag dan wel voorbij

roerd en de tuinman vond de dood, of was het

zijn; wie zin heeft in poëzie, is meer dan welkom

andersom?

in de bib.

10

Kris Eggers

Ludo Lauwen

Wie doet wat in de Arendonkse bossen?
Je hebt ze waarschijnlijk al wel gezien bij een

Kris Eggers is beheerwachter in domeinbos Hoge

wandeling in onze bossen:

Vijvers en het militair domein Duitse basis.

één van de twee

boswachters van het Agentschap Natuur en Bos

Ludo Lauwen staat in voor de gemeentebossen

die werkzaam zijn in Arendonk.

en het Goorken.

Maar wat doen zij en waarvoor kan je bij hen

Voor volgende zaken op privé-terreinen is Sanne

terecht? Een greep uit hun takenpakket:

Habets van de Agentschap Natuur en Bos te

● Schalmen van te kappen bomen

Antwerpen verantwoordelijk.

● Uitvoering van goedgekeurde bosbeheer-

Zij adviseert het gemeentebestuur inzake:

plannen

● Stedenbouwkundige vergunningen

● Opvolgen werken: plaggen, maaien, bosexploitatie, licentiejacht reeën

● Natuurvergunningen
● Milieuvergunningen

● Behandelen aanvragen organisaties in een
bos of natuurreservaat.

● Kapmachtigingen
● Subsidiedossiers

● Aanvragen tijdelijke afsluiting van bos voor
bezoekers

wegens

jacht,

beheerwerken,

bescherming fauna en ﬂora of brandgevaar.

Meer info
Agentschap Natuur & Bos
www.natuurenbos.be

Wilde dieren toveren regelmatig een glimlach op de gezichten van
natuurliefhebbers. Helaas durven ze af en toe schade veroorzaken
aan privé-eigendommen. Heb je de nodige beschermingsmaatregelen genomen en toch nog schade geleden? Kijk dan of je in
aanmerking komt voor een schadevergoeding.
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Budget van de gemeente
Het budget van de gemeente bestaat uit een beleidsnota en een ﬁnanciële nota.
De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen. Concreet moet de beleidsnota het antwoord bevatten op o.a.
volgende vragen:
• Welke doelstellingen wil het gemeentebestuur bereiken?
• Welke acties gaat het bestuur daarvoor concreet ondernemen?
• Wat zijn de kosten en eventuele opbrengsten van deze acties?
• Hoe gaat het gemeentebestuur deze kosten ﬁnancieren?
De ﬁnanciële nota van het budget is dan de eigenlijke begroting. De begroting moet de ﬁnanciële
vertaling zijn van de beleidsdoelstellingen uit de beleidsnota. De begroting bevat een raming van alle
kosten en opbrengsten van de gemeente tijdens één jaar.
Inkomsten
Een gemeente moet zorgen voor inkomsten om haar taken uit te voeren. Deze inkomsten kunnen in
vier groepen worden verdeeld: belastingontvangsten, subsidies van hogere overheid (o.a. Gemeentefonds, Vlaamse subsidies voor jeugd, sport, cultuur …), inkomsten uit eigen prestaties en diensten
en inkomsten uit ﬁnanciële opbrengsten van dividenden (o.a. energiemaatschappijen) en intresten.

Budget 2015: de inkomsten
Inkomsten uit

zoals

Prestaties

■ Prestaties van personeel,
Verhuur van lokalen, …

Overdrachten
Schuld

Totaal

Totaal
779.391

■ Belastingontvangsten

8.142.008

■ Gemeentefonds overheidssubsidies

7.239.722

■ Dividenden en creditintresten

579.318

16.740.439

Uitgaven
Zoals elk gezin heeft ook de gemeente gewone uitgaven, die elk jaar terugkomen (exploitatie-uitgaven) en bijzondere uitgaven, die betrekking hebben op grote kosten en infrastructuur (investeringen).
Bij de exploitatie-uitgaven zijn vooral de personeelskosten, de gewone werkingskosten en de uitgaven voor
politie, brandweer en OCMW belangrijk. Uiteraard dient de gemeente ook elk jaar te zorgen voor betaling van
aﬂossing en intrest voor de leningen die in het verleden werden aangegaan om investeringen te kunnen doen.
De investeringsuitgaven (wegenwerken, gebouwen, riolering, aankoop voertuigen …) worden betaald met de
middelen van de gemeente, met eventuele subsidies (cf. restauratie monumenten, riolering en ﬁetspaden) en
met geldlening. Ook in een gezin worden dergelijke grote kosten met leningen betaald.
Het gemeentebestuur moet erover waken dat de nieuwe leningen in de toekomst nog kunnen afbetaald worden.
Daarvoor moet een meerjarenplan worden opgesteld, waarin de gemeente aantoont dat deze betalingen kunnen blijven gebeuren en dat er in de toekomst nog mogelijkheden zijn tot nieuwe investeringen en/of leningen.
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Budget 2015: de uitgaven
Uitgaven voor

zoals

■ Werkingskosten

Aankoop van materialen, Onderhoud

Totaal

voertuigen, Energiekosten …
■ Peroneelskosten

3.534.943

Weddes van de personeelsleden
inclusief onderwijzend personeel

■ Overdrachten

7.457.188

Subsidies aan OCMW, Politiezone,
Brandweerzone, Verenigingen en personen

3.573.795

■ Andere uitgaven

Overige

83.254

■ Schuld

Intresten van leningen

151.289

■ Aﬂossingen

Aﬂossingen van leningen

321.250

Totaal

14.800.469

Hieronder vind je een lijst van de belangrijkste investeringsuitgaven die zijn opgenomen in het
budget 2015:

Investeringen hoger dan 25.000 Euro

2015

Materiaal gemeentelijke werkplaats
25.000
● Pastorijen: buitengewoon onderhoud
25.000
● Buitengewoon onderhoud dak - De Garve
25.000
● Inrichting en uitrusting speelpleinen
30.000
● Investeringstoelage Meulegoor: verplichte
afkoppeling regenwater afvoer
32.000
● Fietspad N118 richting Retie (ontdubbelen)
(voorstudie)
35.000
● Informaticamaterieel
42.000
● Herinrichten Torenstraat-GildenstraatDiepenbeemd (voorstudie)
50.000
● Onderhoud gemeentewegen
60.000
● Investeringssubsidie Brandweerzone Taxandria 70.875
● Investeringssubsidie AGB Arendonk
105.000
●

Aankoop gronden wegenis / ﬁetspaden
110.000
Investeringen voor beheer riolering
(Aquaﬁn)
144.000
● Vervanging bandenkraan
150.000
● Realisatie RUP Biesputten
150.000
● Wegen- en rioleringswerken Vroenteweg
156.000
● Optimaliseren van energiemaatregelen in
gemeentelijke basisschool Voorheide
160.000
● Aankoop Hokken 55 (laatste betaalschijf) 215.600
● Budget voor stappenplan scholenbouw
(Kerkstraat)
441.150
● Wegen- en rioleringswerken Meulegoor
500.000
● Fietspad N139 Voorheide en Brug 5
1.165.550
● Fietspad N118 richting Ravels
2.000.000
●
●

Tijdens het jaar 2015 verwacht de gemeente een aantal bijzondere opbrengsten te realiseren en om
subsidies te ontvangen voor bepaalde investeringen. Volgens de huidige ramingen zou de gemeente
mogelijks ook nog een lening moeten aangaan van 200.000 euro om de ﬁnanciering van de investeringen rond te krijgen.

Ontvangsten m.b.t. investeringen

2015

Verkoop Vrijheid 56
100.000
● Verkoop Witte Huis (Vrijheid 31)
300.000
● Subsidie aankoop grond wegenis ﬁetspaden
600.000
● Investeringssubsidie voor het uitvoeren,
evalueren en bijsturen van het bosbeheersplan 2.560
● Investeringssubsidie voor het vervangen
●

sportvloer gemeentelijke turnzaal
Investeringssubsidies Fietspad N118
richting Ravels
● Investeringssubsidies Fietspad N139
Voorheide en Brug 5
● Investeringssubsidies wegen- en
rioleringswerken Meulegoor

10.000

●

1.920.000
1.180.188
250.000

Meer info
ﬁnanciële dienst

13

Veel kijklustigen voor montage fietsbrug
Brug 5 werd tijdens de voorbije krokusvakantie gedurende
drie dagen en nachten volledig afgesloten voor het verkeer.
Dat was nodig om grote delen van de stalen ﬁetsbruggen
gemonteerd te krijgen naast de bestaande brug. Het gebeuren lokte heel wat geïnteresseerde kijkers.
Met behulp van twee grote mobiele hijskranen werden de
stukken van de ﬁetsbruggen op hun plaats gebracht. Elke
ﬁetsbrug bestond uit drie grote stukken van een dertigtal
meter lang met elk een gewicht van zo'n honderd ton.
De installatie is volgens het boekje verlopen. Om effectief
over de nieuwe bruggen te ﬁetsen is het echter nog wat
vroeg. Eerst worden alle leuningen nog aan elkaar gelast.
Ook moeten de aansluitingen met de betonnen ﬁetspaden
voor en achter de kanaalovergang nog worden afgewerkt.
Pas wanneer alles honderd procent afgewerkt en veilig is,
worden de ﬁetsbruggen opengesteld voor ﬁetsers. Volgens
de huidige werkplanning gebeurt dat tussen half april en
begin mei.
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Dhr. en mevr. Kevelaers-Maes

Dhr. en mevr. Driesen-Moelans
50 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Louis Driesen °24.08.1944, Oud-Turnhout

Gustaaf Kevelaers °06.08.1934, Arendonk

Annie Moelans °08.05.1944, Arendonk

Maria Maes °12.02.1934, Arendonk

Gehuwd op 30 december 1964

Gehuwd op 8 januari 1955

▲

Dhr. en mevr. Van Reusel-Brouwers
65 jaar getrouwd
Frans Van Reusel °21.09.1928, Retie

Carolina Brouwers °28.03.1931, Arendonk
Gehuwd op 11 februari 1950

Doar was da …
In de vorige editie zochten we naar het herdenkingskruis in de Poederstraat.
Danny Seels 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 mei 2015 aan het
secretariaat. Dat kan in een enveloppe (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.
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Geboorten

Overlijdens

03.07
09.07
18.07
25.07
28.07
03.08
04.08
05.08
07.08
19.10
05.11
07.11
08.11

02.12
05.12
05.12
05.12
05.12
14.12
17.12
19.12
25.12
28.12
28.12
31.12
02.01
03.01
05.01
05.01
10.01
10.01
11.01
14.01
23.01
26.01
27.01
28.01
30.01

13.11
20.11
04.12
05.12
11.12
13.12
16.12
16.12
18.12
18.12
19.12
21.12
23.12
23.12
23.12
27.12
27.12
28.12

Ties, zoon van Dennis Dickens en Joke Pauwels
Renee, dochter van Jef Ooms en Bieke Blockx
Nomie, dochter van Rinze De Proost en Shana Caers
Colin, zoon van Kris Bax en Suzy Baeyens
Sepp, zoon van Gert Stijmans en Soﬁe Wauters
Thijmen, zoon van Kristof Bartels en Elke De Proost
Mats, zoon van Jean Oris en Tania Vleugels
Angelina, dochter van Michael de Klerk en Gonita Pruymboom
Niels, zoon van Moubinou Bissiriou en Mavie Ngongang
Jaro, zoon van Jan Van Lieshout en Jennyfer Van Thillo
Senne, zoon van Steven Van Echelpoel en Evelien Mertens
Levy, zoon van Marco Dockx en Pauline Van Herck
Leroy, zoon van Kingsley Appiah-Minkah en Miriam van
Rijsingen
Wannes, zoon van Rik Paulussen en Cashel Heijdens
Elise, dochter van Tom Dielis en Inge Van Loon
Amy, dochter van Arne Raeymaekers en Cindy Van Herck
Amber, dochter van Haroon Arozo en Trina Sultani
Jaimy, dochter van Maurice Sanders en Samantha Sanders
Liam, zoon van Dennis Janssens en Sophie Dilen
Alexy, dochter van Jelle Van der Heyden en Kim Van Gils
Juno, dochter Benny Rutten en Joyce Groen
Teo, zoon van Jan Claes en Nele Cools
Gabrielle, dochter van Latoyah Chantraine
Julie, dochter van Kenneth Verheyden en Soﬁe Van Hoyweghen
Fien, dochter van Patrick Wolfs en Tineke Jacobs
Alan, zoon van Aleksy Marynowski en Malwina Kolecka
Eliza, dochter van Kenneth Van Campfort en Elke Caers
Kaat, dochter van Steven Gielis en Katrien Theys
Luna, dochter van Steven Verbeek en Cathy Van Agtmael
Daan, zoon van Koen Bax en Nele Dierckx
Bram, zoon van Ives Hulselmans en Manon van den Abbeelen

Huwelijken
14.11 Geert Smets (1968) en Brigitte Slegers (1965)
13.12 Arne Somers (1982) en Maria Enache (1988)

Ralf Loomans (1957)
Maria Van Hees (1946)
Karel Aerts (1929)
Frans Hermans (1956)
Rik Van Rooy (1950)
Gusta Gijs (1923)
Marina De Vocht (1952)
Sieke Vervecken (1921)
Gerard Vermeulen (1941)
Karel Blockx (1937)
Wieza Mertens (1931)
Anna Maes (1926)
Zeva Jacobs (1925)
Frans Segers (1924)
Erwin Caers (1973)
Jan Sneyers (1922)
Germaine Vansweevelt (1926)
Alois Willems (1937)
Elza Hendrickx (1925)
Pol Mariën (1930)
Harrie Floren (1940)
René Faes (1935)
Maria Wijnen (1922)
Maria Van Leent (1929)
Hendrik Van Campfort (1926)

