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CONTACT
GEGEVENS
Gemeentehuis:
Vrijheid 29 • 014 40 90 60
info@arendonk.be
Bibliotheek:
Deroissart 5 • 014 67 16 14
bibliotheek@ arendonk.be
Zwembad:
Van Eycklaan 7 • 014 67 89 34
zwembad@arendonk.be
Sociaal Huis:
Vrijheid 100 • 014 40 10 50
info@ocmwarendonk.be
Containerpark:
Hoge Mauw 980 • 014 67 17 26

Personeelsnieuws
Nieuwe gezichten in het gemeentehuis

Op 1 september 2019 startten twee nieuwe collega’s in het gemeentehuis.

Sylvie en Tinne

Tinne Roes versterkt als
deskundige vrije tijd de vrijetijdsdienst. Na haar inwerkperiode zal ze op de hoogte
zijn van alle facetten van de
dienst (o.a. sport, cultuur,
jeugd, toerisme, senioren).
Daardoor kan ze alle collega’s
maximaal ondersteunen. Zij is
ook verantwoordelijk voor de
uitwerking van de Grabbelpasactiviteiten en het evenementenloket.

Sylvie Legrand werkt op de financiële dienst. Zij staat mee in
voor de dagelijkse werking van de dienst en ondersteunt de
boekhouder. Een groot deel van haar takenpakket bestaat uit
het verwerken van de belastingen.
We wensen Tinne en Sylvie heel veel succes met hun nieuwe job!

COLOFON

Nieuwe bibliothecaris

2370 wordt gratis verspreid in Arendonk
Oplage: 5 800 exemplaren
VU: Gemeentebestuur Arendonk
Vrijheid 29, 2370 Arendonk
Fotomateriaal: Arfoc
Coverfoto: Hans Vangeel
Werkten mee aan dit nummer:
Maarten Bastijns, Mies Boermans,
Sandra Calsius, Ezra Gooskens,
Mieke Iemants, Lieve Luyten,
Robyn Matthys, Jan Michielsen, Michiel
Paeshuyse, Stijn Schauwers, Joke Segers,
Tom Severijns, Dirk Sterckx, Pascal Thijs,
Katrijn Van Gorp, Simon Wuyts
Eindredactie:
Schepencollege Arendonk
Vormgeving, prepress, druk:
Drukkerij Gewadrupo, Arendonk

Jan en Eric

In 1989 fusioneerden de drie
private bibliotheken in Arendonk tot één gemeentelijke
bibliotheek. Om die eengemaakte bibliotheek te leiden,
werd een gediplomeerde
bibliothecaris aangeworven.
Dat werd Jan Michielsen uit
Hoogstraten. Jan maakte
doorheen de jaren alle veranderingen mee van een eenvoudige
uitleenbibliotheek
tot een moderne belevingsbibliotheek waar naast het uitlenen van boeken ook kleine
culturele activiteiten zoals lezingen, workshops, concerten
en cursussen plaatsvinden.

Jan staat nog tot 1 oktober 2019 aan het hoofd van de bibliotheek, daarna geeft hij de fakkel door aan de nieuwe bibliothecaris, Eric Broeckx. Eric woont in Schoonbroek en staat al
heel zijn leven in het onderwijs. Hij leest heel graag en werkte
voor de school ook nauw samen met de bib om lezen aantrekkelijker te maken voor de leerlingen. Hij is ook medeoprichter
van Theater BAZAS, waarmee hij voorstellingen gaf in scholen
en bibliotheken.
Bedankt Jan, voor je jarenlange inzet voor de bibliotheek en veel
succes, Eric!
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Directeurswissel in de academie

Na 27 jaar gaat Marc
Hermans met welverdiend pensioen. We
willen Marc bedanken voor zijn tomeloze
inzet, zijn artistieke
visie en zakelijk organisatietalent. Tijdens zijn legislatuur
realiseerde de academie een enorme
groei en zorgde hij
mee voor de verhuis
Marc en Stijn
naar de Wampenberg met de nieuwe
buurtspeeltuin. Marc bedacht succesvolle projecten zoals ‘Kunstzaken’ en de fietsroute ‘Kunst
in ’t veld’. Zo bracht hij de academie dichter bij de
Arendonkenaren en laat hij een mooie erfenis na
voor onze gemeente. Marc, bedankt voor jouw
goede zorgen en geniet van je pensioen!
Stijn Schauwers werd door de gemeenteraad aangesteld als de nieuwe directeur van onze academie.
Stijn verdiende zijn sporen eerder al als art director
bij een groothandel in keramische tegels en kan terugvallen op zijn onderwijservaring als lector aan de
universiteit van Hasselt. Hij zet zijn vorige jobs aan
de kant om fulltime de dagelijkse leiding te nemen
over onze academie. We wensen Stijn en zijn team
veel succes in deze boeiende taak!

Nieuwe gezichten bij de poetsdienst

V.l.n.r.: Bo, Fleur, Sandra en Fatma

Sinds begin deze maand wordt ook het schoonmaakteam versterkt door vier nieuwe medewerkers. Bo
Meerts, Fleur Stofferis en Sandra Vercauteren zijn
de nieuwe collega’s van de ploeg in het zwembad.
Fatma Aras wordt als vlinder ingezet om de afwezigheid van zieke collega’s op te vangen in de andere gebouwen. We wensen hen veel succes in hun
nieuwe job maar zeker ook veel plezier!

Met pensioen

Tijdens de vakantie
is Magda Segers aan
een volgende periode in haar leven
begonnen. Sinds 1 augustus 2019 geniet zij
van haar welverdiend
pensioen.
Magda
werkte 22 jaar als
schoonmaakster in
Magda
GBS
Sint-Jan
in
de Schoolstraat. Daar hield ze de klassen van het
vierde, vijfde en zesde leerjaar proper. Een moment
dat ze zeker niet zal vergeten, is het plaatsen van
de nieuwe ramen in de turnzaal daar. Toen heeft ze
een extra tandje moeten bijsteken om alles opgepoetst te krijgen. Bedankt Magda, voor jouw jarenlange inzet en geniet van je pensioen!

Veranderingen bij de werkliedendienst

Marc en Eddy

Ook bij de werkliedendienst namen we afscheid van
twee gevestigde waarden omdat ze op pensioen gingen.
Marc Baeyens, werkman bij de groendienst, was sinds
2001 bij de gemeente in dienst. Na twee jaar gewerkt
te hebben in het containerpark, werd hij ingezet voor
het onderhoud van de plantsoenen. Het planten en
het onderhoud van de bloemen was zijn specialiteit.
Marc was ook nog steeds de eerste invaller voor het
containerpark.
Ook voor Eddy Vercaigne zit zijn werk als polyvalent
stielman bij de technische dienst erop sinds 1 juni
2019. Hij werkte al bij ons bestuur sinds 2001. Eddy
stond vooral in om al het gevraagde materiaal bij de
verenigingen te leveren. Die jaarplanning kende hij
vanbuiten! Hij werd dan ook niet voor niets ‘materiaalmeester’ genoemd door zijn collega’s. Verder hielp
hij de andere stielmannen met het onderhoud van de
gebouwen.
Marc en Eddy, bedankt voor jullie jarenlange inzet en
geniet van jullie pensioen!

Sinds 1 september 2019 is er ook een nieuw gezicht bij de werkliedendienst. Jef Van Gils vervangt Eddy Vercaigne. Als polyvalent stielman staat
hij mee in voor onderhoudswerken in de gemeentelijke gebouwen en de scholen. Veel succes, Jef!
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Arendonk, een financieel gezonde gemeente
Net als de voorbije jaren heeft het gemeentebestuur
ook in 2018 de ontvangsten weer hoger kunnen houden
dan de uitgaven. Arendonk doet het op dat vlak beter
dan het Vlaamse gemiddelde. De gemeente zorgt ervoor dat de inkomsten voldoende zijn om de dagelijkse
kosten, ook wel exploitatie-uitgaven genoemd, te betalen.
Voor het jaar 2018 kon de gemeente een jaarrekening
voorleggen met een positieve marge van 3,4 miljoen
euro in de gemeentekas. Dat bedrag wordt gebruikt
voor allerlei investeringen (eenmalige en niet-jaarlijkse
uitgaven), zonder dat de gemeente daarvoor een lening moet aangaan. Zo waren er de voorbije jaren heel
wat investeringen, zoals wegen- en rioleringswerken
(Roeststraat, Onder d’ Eike, Mierdseweg, Kleermaekers,
Broekstraat, Torenstraat, Diepenbeemd, Gildestraat),
energiebesparende renovatiewerken aan de scholen en
een opfrisbeurt voor de speeltuinen. Voor de rioleringswerken ontvangt de gemeente ook subsidies, wat extra ruimte schept om ook in de toekomst te blijven investeren.
De ontvangsten van de gemeente bestaan voor een
groot deel uit inkomsten uit belastingen. De aanvullende
belastingen, die doorgestort worden door de Vlaamse
overheid, zijn goed voor 40% van de totale ontvangsten.
Hierin zit vervat:
• opcentiemen van de onroerende voorheffing (21,5%)
• aanvullende belastingen op de personenbelasting
(17%)
• opcentiemen op de voertuigenbelasting (1,5%)
ONTVANGSTEN: 19 692 710,44 euro
Andere
ontvangsten; 1%

Financiële
ontvangsten; 3%

joen euro), zoals een subsidie voor opvanginitiatieven
voor asielzoekers, een subsidie voor de dienst dringende
geneeskundige hulpverlening en de werkingssubsidies
voor de gemeentelijke basisscholen en de academie.
Onder de werkingsopbrengsten (7%) zitten onder andere een saneringsbijdrage via Pidpa, een bijdrage voor
de windmolens, vergoeding van prestaties inzake afval,
aanvragen van rijbewijzen en identiteitsdocumenten
en inschrijvingen voor bijvoorbeeld speelpleinwerking,
sportactiviteiten en Grabbelpas.
Dividenden uit beleggingen en deelnemingen vinden we
terug onder de financiële ontvangsten. Verder zijn er
nog enkele andere kleinere ontvangsten.
De uitgaven van onze gemeente bestaan uit drie grote
posten:
• werkingsuitgaven (dagelijkse kosten voor de werking
van de gemeente)
• lonen, sociale lasten en pensioenen van het personeel
en de beleidsmensen
• toegestane werkingssubsidies, bijvoorbeeld aan politie
en brandweer, aan vrijetijdsverenigingen of bouw- en
milieupremies
UITGAVEN: 18 238 445,59 euro
Andere
operationele
uitgaven; 1%

Financiële
uitgaven; 1%

Lonen, sociale
lasten en
pensioenen;
40%

Toegestane
werkings
subsidies; 32%

Werkings
uitgaven; 26%
Werkings
subsidies; 41%

Werkings
opbrengsten;
7%

Aanvullende
belastingen;
40%

Gemeentelijke
belastingen en
retributies; 8%

Via andere gemeentelijke belastingen en retributies, zoals bedrijvenbelasting, belasting op leegstand, urbanisatiebelasting, plaatsrechten voor de markt en kermissen
… int de gemeente nog 8% van de ontvangsten.
Subsidies zijn goed voor 41% van de ontvangsten. Hierin
zitten zowel de subsidies via het gemeentefonds* (3,3
miljoen euro), als specifieke werkingssubsidies (4 mil-

Verder is er nog een kleine post van andere operationele
uitgaven, zoals de roerende en onroerende voorheffing.
De openstaande schuld van leningen daalt al vele jaren
en zo zijn de financiële uitgaven maar een miniem deel
van onze uitgaven. Eind 2016 was er nog een openstaande schuld van 247,99 euro per inwoner, in 2018
is dat al gedaald tot 206,84 euro. Dat resultaat is veel
beter dan het Vlaamse gemiddelde en ook beter dan
andere vergelijkbare gemeenten.
Het gemeentebestuur van Arendonk beheert haar financiën op een gezonde manier, zoals een goede huisvader
dat hoort te doen. De komende jaren willen we dan ook
op dezelfde manier doorgaan, zonder in te boeten op
dienstverlening of de geplande investeringen.

*Wat is het Gemeentefonds?
Het ene gemeentebestuur haalt meer inkomsten uit belastingen dan het andere. De verschillen op dat vlak zijn groot.
Zo beïnvloeden bijvoorbeeld het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de aanwezige industrie de hoogte van
de ontvangsten uit belastingen.
Om die ongelijkheid gedeeltelijk te corrigeren, richtte de Vlaamse overheid een financieringsfonds op, het Gemeentefonds. Dat fonds moet gemeenten helpen om voldoende financieel draagvlak te creëren om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden aan hun inwoners.
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Rode Kruis Arendonk viert 75-jarig bestaan
Het internationale Rode Kruis werd in 1864 opgericht door Henri Dunant, 80 jaar
later volgde Arendonk dat voorbeeld. Nele Maris, ondervoorzitter Rode Kruis
Arendonk: “Over het precieze jaartal waarin onze Rode Kruis-afdeling is ontstaan, bestaat her en der wat twijfel. De officiële documenten geven 1944 weer als
oprichtingsjaar, maar al in 1939 werden de eerste fundamenten gelegd door een groep
vrijwilligers die zich bezighield met EHBO, onder leiding van meester Van de Gender.
In 1944 werd hem vanuit Brussel gevraagd om een plaatselijke Rode Kruis-afdeling te
starten uit die groep. Meester Van de Gender is dus eigenlijk de stichter, maar toenmalig
burgemeester Jan Goris werd de eerste echte voorzitter.”
Rode Kruis Arendonk bestaat intussen 75 jaar, tijd voor
een feestje?
Nele: Al 75 jaar werkt onze afdeling voor Arendonk, door
Arendonk. Ter ere van onze verjaardag wilden we graag
opnieuw onze deur openzetten. Op zaterdag 7 september was iedereen welkom om onze afdeling een bezoekje
te brengen. Het werd een leuke namiddag waarin al onze
diensten een plekje kregen. Er waren demonstraties,
een tentoonstelling, leuke spelletjes, een hapje en een
drankje … Voor ieder wat wils! ’s Avonds sloten we af met
een officiële receptie voor de genodigden.
In die 75 jaar is er ongetwijfeld veel gebeurd. Wat zijn de
belangrijkste veranderingen of gebeurtenissen?
Nele: Oorspronkelijk lag de focus van het Rode Kruis op
het helpen van oorlogsslachtoffers, maar door de jaren
heen is dat verschoven en uitgebreid. Eerste hulp is nog
altijd de kern van onze werking, maar het sociale aspect
en het ‘helpen helpen’ wordt steeds belangrijker.
Natuurlijk zijn er in die 75 jaar ook heel wat mijlpalen
geweest. Lokalen werden gebouwd en verbouwd, de
ziekenwagendienst werd opgestart, jarenlang uitgebaat
en vervolgens overgegeven aan de gemeente, de jeugd
werd geïntroduceerd in de afdeling, sociale projecten
werden succesvol gelanceerd … te veel om op te noemen. Onze afdeling is constant in beweging!
Waarvoor kunnen mensen zoal terecht bij het Rode
Kruis?
Nele: Onze afdeling is opgebouwd uit zes diensten, elk
met hun eigen taken en activiteiten. Zo organiseren we
vier keer per jaar een bloedinzameling.
Onze collega’s van de hulpdienst zie je waarschijnlijk het
vaakst verschijnen in Arendonk. Ze vallen natuurlijk ook
op, met hun rood-met-ﬂuogele pakjes. Zij zorgen voor
de veiligheid tijdens heel wat Arendonkse evenementen.
Ze zijn opgeleid om de eerste zorgen toe te dienen en te
helpen bij zowel kleine als grote ongevallen.
Nieuw binnen Rode Kruis Arendonk is de dienst internationale samenwerking. Naast de internationale contac-

ten houdt deze dienst zich vooral bezig met ontwikkelingshulp en steunt ze enkele kleine projecten. Met enige
trots kunnen we ook zeggen dat we een petekindje hebben in Guatemala!
Het Rode Kruis dichter bij de Arendonkse kinderen brengen, dat is de missie van het Jeugd Rode Kruis, of kortweg JRK. Maandelijks organiseert de leidingsploeg twee
activiteiten, in de zomer trekt de hele bende net als elke
andere jeugdbeweging op kamp. Het JRK zet ook enkele
keren per jaar een cursus eerste hulp op poten voor verschillende leeftijden. Bij het JRK betaal je geen lidgeld,
iedereen is welkom vanaf 6 jaar. Het JRK bestaat dit jaar
trouwens 45 jaar, ook dat werd begin september gevierd!
Het team sociale hulpverlening omvat eigenlijk twee
kleinere diensten. Bij de uitleendienst kunnen inwoners van Arendonk allerlei medische hulpmiddelen, zoals
krukken of ziekenhuisbedden, ontlenen. Daarnaast zijn er
de brugfiguren, een groep vrijwilligers die wekelijks tijd
vrijmaken om kwetsbare kinderen uit de lagere school te
helpen met hun huiswerk.
Als je zelf graag iets bijleert over eerste hulp, dan kan je
terecht bij het team vorming. Zij organiseren regelmatig
opleidingen om de zelfredzaamheid van de Arendonkse inwoners te verhogen. Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden rond reanimatie of eerste hulp bij baby’s en kinderen.
Jullie doen duidelijk heel wat! En daarvoor doen jullie
voornamelijk beroep op vrijwilligers. Kan ik ook vrijwilliger worden bij Rode Kruis Arendonk?
Nele: Natuurlijk! Onze vereniging staat open voor alle
mensen en alle talenten. Doordat er zo veel verschillende diensten zijn, vindt ieder wel zijn plekje. De afdeling zorgt ook steeds voor de nodige opleidingen én je komt
terecht in een fijne familie van vrijwilligers van alle leeftijden. Heb je interesse om mee te werken? Stuur ons dan
zeker een mailtje via info@arendonk.rodekruis.be of
spring eens binnen tijdens de openingsuren van de
uitleendienst op maandag- of donderdagavond tussen
19.00 uur en 20.00 uur.
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25 jaar ’t Soeffleurke
‘t Soeffleurke presenteert :

Speeldata:

Dolle klucht geschreven en geregisseerd

In Feestzaal De Garve, Deroissart, Arendonk

door Ivo Maes

Première: vrijdag 1 november 2019 (theatercafé 20u)

Hotlips

Zaterdag 2 november 2019 (theatercafé 20u)
Zondag 3 november 2019 (matinee 14u)

Vrijdag 8 november 2019 (theatercafé 20u)
Zaterdag 9 november 2019 (theatercafé 20u)
Zondag 10 november 2019 (theatercafé 20u)

Maandag 11 november 2019 (theatercafé of voorstelling 19u)
Woensdag 13 november 2019 (theatercafé of voorstelling 19u)
Vrijdag 15 november 2019 (theatercafé 20u)
Zaterdag 16 november 2019(theatercafé 20u)
Prijzen:
voorstelling €10
matinee met koffie surprise €10
theatercafé met kaas en wijn €22

Tickets ENKEL online verkrijgbaar
vanaf maandag 2 september 2019 17:00u via :
www.facebook.com/toneelarendonk
www.soeffleurke.be

In oktober 1993 staken een aantal creatievelingen de
koppen bij elkaar en werd toneelgroep ’t Soeffleurke
opgericht. Pas in 1994 werd het eerste toneelstuk op
de planken gebracht, daarom vieren ze in 2019 hun
25-jarig bestaan.
In het begin werd opgetreden in de turnzaal van SintClara, die helemaal verbouwd werd tot een waardige
theaterzaal. Met drie uitverkochte voorstellingen was
het meteen een schot in de roos! Vanaf dan ging het
alleen maar bergop. Het theatercafé, een voorstelling gecombineerd met een kaasschotel en wijn, werd
enthousiast onthaald, en dat resulteert nu jaarlijks in
elf uitverkochte voorstellingen.
Vandaag speelt ’t Soeffleurke drie weekends na elkaar
in zaal De Garve. Dat is het absolute maximum, niet
alleen voor de acteurs, maar ook voor alle medewerkers voor en achter de schermen.
Na 25 jaar is ’t Soeffleurke uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met een vijftigtal leden die het hele
jaar door bezig zijn met toneel en een aantal randactiviteiten. Zo heeft de leesgroep een eigen bibliotheek opgezet waaruit elk jaar weer een topstuk

wordt gekozen, is er de technische ploeg waarvoor
geen enkel decor of technisch hoogstandje te veel is,
en geven ook de keuken- en tapploeg elk jaar weer het
beste van zichzelf.
Het feestcomité zorgt het hele jaar door voor leuke
feestjes en culturele evenementen, zoals de nieuwjaarsreceptie, een teerfeest … Een tienkoppige bestuursploeg staat in voor het dagelijkse bestuur.
Achter ’t Soeffleurke zit ook een heuse mediaploeg,
zij verzorgen de sociale media en leiden het online
ticketsysteem in goede banen. Uiteraard zijn er ook
nog de acteurs zelf. Zij staan maar liefst elf keer op
de planken en bezorgen het publiek telkens weer een
gezellige avond.
Vanwege het grote succes in 2004 speelt ’t Soefﬂeurke voor hun 25-jarig bestaan opnieuw ‘Hot Lips’,
een prachtig humoristisch stuk met een boodschap,
geschreven en geregisseerd door Ivo Maes uit Retie.
De voorstellingen vinden plaats van 1 tot en met 16
november 2019, tickets bestellen kan via de website
of de Facebookpagina van ’t Soeffleurke.
Voor het 25-jarig bestaan heeft onze dorpsbrouwerij
Humulus ook speciaal een nieuw bier ontwikkeld: de
Soeffleur. Dit bier kan je exclusief proeven tijdens de
voorstellingen.
In Vrijheid 54 loopt momenteel een pop-uptentoonstelling van alle affiches en ﬂyers doorheen de 25
jaar. Tijdens het Weekend van de Klant op 5 oktober
2019 heb je er ook de kans om de Soeffleur al eens te
proeven!
Meer info
www.soeffleurke.be
www.facebook.com/toneelarendonk
www.instagram.com/soeffleurke
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Herdenking 75 jaar bevrijding

Van september 2019 tot en met mei 2020 loopt
in de provincie Antwerpen een grootschalige herdenking van 75 jaar bevrijding. Toerisme Provincie
Antwerpen en 48 steden en gemeenten, waaronder
Arendonk, sloten zich aan bij de organisatie Liberation Route Europe. Het doel? De belangrijkste
bevrijdingssites en de bijhorende verhalen toegankelijk maken voor een breed publiek.

verhaalpunten in de provincie en maakt deel uit van
een fietslus langs oorlogsmonumenten met meeslepende verhalen in onze regio. Een infopaneel
verwijst naar het 150 meter verderop gelegen herdenkingskruis aan de dynamietfabriek en vertelt het
verhaal achter dit bevrijdingsmonument.

De Europese Bevrijdingroute volgt het spoor van de
geallieerden tijdens de bevrijding van West-Europa in
1944 en 1945. Op het programma staan onder andere
een themabrochure met fiets- en wandelroutes en infoborden bij een vijftigtal verhaalpunten in het landschap.
Ook Arendonk telt enkele sites die ons herinneren aan de bevrijding van Wereldoorlog II. Zo herdenkt het kruis aan de vroegere dynamietfabriek
achteraan in de Poederstraat achttien Britse soldaten die sneuvelden tijdens hevige gevechten op 24
september 1944. Zij werden er begraven samen met
twee geallieerde piloten die drie dagen eerder waren
neergestort op de dynamietfabriek en de vier maanden oude Gerard Koninckx, gestorven van ontbering in
een schuilkelder op 29 september 1944.
Op de kanaaldijk ter hoogte van de Poederstraat
werd recent een aangenaam rustpunt voor fietsers ingericht. De locatie vormt één van de vijftig

De themabrochure van Toerisme Provincie Antwerpen met bevrijdingssites en herdenkingsactiviteiten
vind je onder andere in het gemeentehuis en de bibliotheek. Toerisme Arendonk organiseert twee
themawandelingen in het kader van de herdenking, op zondag 29 september en zondag 20 oktober 2019. Meer info en inschrijven via de dienst vrije tijd.
Meer info
www.liberationroute.com
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Grabbelpas 2019
De Grabbelpas zorgde tijdens de zomer weer voor twee
maanden vol speelplezier voor kinderen van 6 t.e.m. 15
jaar. De kinderen hadden de keuze uit meer dan tachtig
verschillende activiteiten. De jeugddienst kreeg in de
zomervakantie meer dan 1 700 inschrijvingen te verwerken voor de Grabbelpas!
Pizza’s bakken, speurtochten, een ezelwandeling, schermen, waterspelletjes, pralines maken … Er was keuze
genoeg voor onze Grabbelpassers!
Gelukkig kunnen we elk jaar opnieuw rekenen op enkele
jeugd- en sportverenigingen die met plezier een activiteit aanbieden voor onze Grabbelpassers. Daarnaast
is er een team van een twintigtal monitoren die vol
enthousiasme alle activiteiten begeleiden.
Dit alles, in combinatie met wel héél erg mooi weer,
zorgde voor een geslaagde Grabbelpasvakantie.
Doen jullie volgend jaar weer mee?

Samen werken aan een betere buurt

© Hans Vangeel

Het beeld van vroeger waar buren samenkomen op
straat, een stoel aan de voorgevel … is jammer genoeg
niet meer zo vanzelfsprekend. Om buren opnieuw samen te brengen, loopt er in Arendonk sinds vorig jaar
een gloednieuw buurtproject: het buurtbudget. Maar
wat is dat?
Een buurtbudget is een som geld die het lokaal
bestuur, gesubsidieerd door Leader, kan toekennen
aan een wijk of een buurt. Dat geld kunnen bewoners gebruiken om de samenhang van de buurt of de
leefkwaliteit ervan te verbeteren. De straten De Bellekens, De Horeman, De Leggen, De Muite, De Rennen, De
Valkborch, Kooiman en Weihof werden gekozen om het
pilootproject uit te testen.
In september 2018 werd het startsein gegeven met een
buurtfeest. Het was meteen een schot in de roos met
veel volk en dans- en muzikaal talent uit de buurt. Er borrelden toen al meteen ideeën op voor een betere buurt.
Tijdens de eerste participatie-avond een maand later kozen een 35-tal buurtbewoners om in de buurt te
werken rond de thema’s ontmoeting, ontspanning, bewegen en groen. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten
daarna werkte een zeer enthousiaste groep buurtbewoners verder. Voorstellen werden getoetst aan de voorwaarden van de gemeente. Hebben meerdere inwoners
een duidelijk voordeel door het project? Wordt de wijk
er aangenamer door? Is het realistisch en haalbaar? Hoeveel kost het? Zijn er afspraken voor de opvolging?

Er werd gewikt en gewogen. Buren kregen huiswerk
mee naar huis. Ze vergeleken prijzen en bedachten
hoe de buurt kon meewerken. De ideeën werden
concreter. Er werd overlegd met het lokaal bestuur. De projectideeën werden voorgelegd aan de
ruimere buurt, en uiteindelijk viel de definitieve
keuze op:
• een petanquebaan achter de Bellekens
• picknickbanken en zitbanken in heel de buurt
• bloemen in de bloembakken
• een fietskar die voor catering zorgt bij buurtactiviteiten
• de tulpenboom aan de Horeman in de schijnwerpers
De buurtbewoners krijgen nu maandelijks een
buurtkrantje in de brievenbus, want er worden heel
wat activiteiten georganiseerd: petanquewedstrijden, gezelschapsspelen op de picknickbanken, een
kinderfeest, een weggeefplein, kubbtornooi, de boekentoer … Een groot succes!
Op zaterdag 1 juni 2019 zette een nieuw buurtfeest
al deze projecten feestelijk in de kijker. De middag startte met een muzikale wandeling door de
buurt, langs alle verwezenlijkte projecten. Enkele
buurtbewoners en betrokken mensen zoals Christa
(Vormingplus Kempen), Ezra (Sociaal Huis), Mieke
(De Noorderkempen) en onze eigen burgemeester
spraken de mensen toe. Daarna werd een heuse
petanquewedstrijd gehouden. De buren babbelden
gezellig bij met een hapje en een drankje van de
fietskar.

Buurtbudget is één van de projecten van Leader,
een Europees subsidieprogramma dat via verschillende projecten het platteland wil versterken, en is
een samenwerking tussen het Lokaal Bestuur Arendonk, Vormingplus Kempen, Thomas More/Vonk3
en de buurtbewoners.
© Hans Vangeel
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kregen nieuwe planten. Een fietskar zorgt onder andere voor drank en versnaperingen bij de vele
buurtactiviteiten zoals een wedstrijdje kubb, een weggeefplein of gewoon bij een wekelijkse
babbelavond op één van de vele banken.
Buurtbudget
is een
Leader-project
tussen het
Lokaal
Leo: “Een geschenk
uit de
hemel, zo mag je en
het is
weleen samenwerking
Nicole: “Het buurtbudget
betekent
voorBestuur
mij dat ikArendonk,
noemen. Een investering
in mensen
en More/Vonk3
in buurtweronder de mensen kom en niet thuis geïsoleerd
Vormingplus
Kempen,
Thomas
enmeer
de buurtbewoners.

king. Een buurt waar het aangenaam wonen is en waar
ben. Ook leer je meerdere buren kennen waar je eerder
mensen opnieuw gaan ontdekken wie en wat onze bugeen contact mee had. Door het buurtbudget heb ik
Op
1 om
junionze
viert
de wat
buurt
feest!
ren zaterdag
zijn. Hoog tijd
tv eens
vroeger
uit te
ook mensen leren kennen uit meerdere straten wat een
zetten,
onze
iPad
of
gsm’s
eens
op
te
bergen
en
wat
verrijking
betekent
in mijn
algemeen
welzijn.”
Je bent als journalist hartelijk welkom op zaterdag
1 juni
vanaf
13.30
uur aan
het voetbalveld in D
meer tijd te maken voor mekaar. Want mensen zijn wel
Rennen.
We wandelen dan langs verschillende realisaties van het Buurtbudget Meer
naarinfo
de
echt de moeite waard wanneer we ze beter leren kenpetanquebanen
van De Bellekens. Daar vertellen buren en beleid
om 14.00 uur over hun ervaring
nen en leren waarderen.”
www.buurtbudget.be/arendonk
www.facebook.com/buurtbudgetarendonk
met het buurtbudget.

met steun van ELFPO

Meer informatie? Ezra Gooskens – Sociaal Huis – 014 40 10 50 / 0468 29 50 04 –
ezra.gooskens@ocmwarendonk.be – www.buurtbudget.be –
www.facebook.com/buurtbudgetarendonk
Ga in de artikels
op zoekMarina
naar de juiste
en 45
maak
op een echt Arendonks geschenk! Bezorg
Bevoegde
schepen:
Gys -antwoorden
0497 76 60
– kans
marina.gys@arendonk.be

Wete da?

het woord in de rode kader samen met je naam en telefoonnummer uiterlijk vrijdag 1 november 2019 aan
de dienst communicatie. Dat kan in een envelop (dienst communicatie, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via
communicatie@arendonk.be. Veel succes!

Opgave
1. Hoe heet het project waarbij het lokaal bestuur een som geld toekent aan een buurt of wijk om de buurt te
verbeteren?
2. Hoe heet het fonds dat gemeenten moet helpen om voldoende financieel draagvlak te creëren om een
kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden?
3.
meester was de stichter van Rode Kruis Arendonk?
JokeWelke
Segers
Kristof Hendrickx
4. Wat is de familienaam van de vier maanden oude baby Gerard die op 29 september 1944 stierf van ontbering
schepen
van communicatie
burgemeester
in een schuilkelder?
5. Op wat voor grond rust de snelweg E34 in Arendonk?
6. Van welke ondertekening vieren we op 25 september 2019 de vierde verjaardag?
7. Welk toneelstuk speelt 't Soeffleurke dit jaar opnieuw voor haar 25-jarig bestaan?
Meer
informatie?
8. Hoe
heten de kleine, begroeide beglooiingen die worden aangelegd om regenwater tijdelijk op te vangen en
vertraagd in de bodem te laten infiltreren?
Robyn
Matthys
9. Uit hoeveel
diensten bestaat de Arendonkse afdeling van het Rode Kruis?

communicatieambtenaar
014 40 90 66
1.
communicatie@arendonk.be
2.
www.arendonk.be
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

11

Vernieuwen van het wegdek E34
“En het stuk langs Arendonk, wordt dat niet aangepakt?” Het is een vraag die regelmatig via allerlei kanalen aan de gemeente wordt gesteld. Wees gerust,
die strook zal ook onder handen worden genomen.
Maar omdat de snelweg daar rust op zeer vochtige
veengrond, zal de heraanleg daar een andere aanpak
vergen dan tot nu toe het geval was op de E34.

Momenteel vernieuwt het Agentschap Wegen en
Verkeer het wegdek van de E34 in Oud-Turnhout
en tussen het kanaal Dessel-Schoten en de Nederlandse grens. Net als op de rest van de autosnelweg
was de betonverharding verouderd en komt er een
comfortabele rijweg in asfalt in de plaats.

Daarom is er momenteel een onderzoek bezig waarbij onder meer stalen worden genomen om een beter
zicht te krijgen op de staat van de ondergrond. Op
die manier kunnen de vernieuwingswerken op dit
deel van de snelweg grondig worden voorbereid. De
resultaten van al die onderzoeken en proeven zullen pas in de loop van volgend jaar volledig bekend
zijn, waarna het technisch dossier wordt opgemaakt
en de aanbesteding door het Agentschap Wegen en
Verkeer kan worden uitgeschreven. De vernieuwing
van het wegdek van de E34 in Arendonk zal daarom
pas in het voorjaar van 2021 kunnen starten.

Wijs met water in
Broekstraat
Waar riolering wordt aangelegd of vernieuwd, gebeurt dat
tegenwoordig met een gescheiden stelsel. Dat betekent dat
regenwater en afvalwater apart worden opgevangen. Het afvalwater gaat naar een zuiveringsinstallatie van Aquafin en het
regenwater wordt zo veel mogelijk ter plaatse gehouden.
Zo legde Aquafin onlangs in de Broekstraat een gescheiden
rioleringsstelsel aan waarbij het regenwater van de straat afwatert naar wadi’s (water afvoer drainage infiltratie). Dat zijn kleine, begroeide glooiingen die worden aangelegd om het regenwater tijdelijk op te vangen en vertraagd in de bodem te laten
infiltreren. De omgeving van de Broekstraat noemen we daarom
nu een ‘waterinfiltratiegebied’.
Het teveel aan water kan altijd weg via een overloop zodat er
geen wateroverlast is. Maar ook dan gaat het rechtstreeks naar
de natuur via het grachtenstelsel.
Waarom is het belangrijk om regenwater te laten infiltreren in
de bodem?
Als je er de ruimte voor hebt, kan je regenwater beter laten infiltreren in de bodem. Dat geldt zowel voor openbaar domein als
bijvoorbeeld in je eigen tuin. De bodemeigenschappen laten dit
toe in grote delen van Vlaanderen. Op die manier vermijd je niet
alleen overbelasting van de riolering, het is bovendien heel belangrijk voor het evenwicht van de waterhuishouding. Ondanks felle
regenbuien in de zomer en periodes van lichte regen in de rest
van het jaar, zit Vlaanderen bij de droogste bodems in Europa.
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Maak jij mee van Arendonk een duurzame
gemeente?
De ontwikkelingsdoelstellingen gelden voor iedereen. Niet alleen voor alle landen van de wereld dus,
maar ook voor elke burger, organisatie, lokale overheid, bedrijf … Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen en mee een verschil maken, jij dus ook! Door
duurzame keuzes te maken en duurzame acties te
ondernemen, kan ook jij bijdragen aan het behalen
van de SDG’s.

Op 25 september 2019 viert de hele wereld de
vierde verjaardag van de ondertekening van 'Agenda
2030'. Daarin hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties zich geëngageerd om de nodige initiatieven en beslissingen te nemen die nodig zijn om
onze planeet en maatschappij op een duurzame
koers te brengen. Dat gebeurt aan de hand van
zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
of SDG’s (Sustainable Development Goals). Daarmee beschikken we voor het eerst over een breed
én wereldwijd actieplan om ervoor te zorgen dat de
wereld er tegen 2030 helemaal anders uitziet.
'Agenda 2030' steunt op vijf pijlers: mens, planeet,
welvaart, vrede en partnerschap. De doelstellingen
dekken onderwerpen zoals gezondheid, armoede,
onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie,
minder ongelijkheid, klimaatverandering …

Het gemeentebestuur wil mee haar schouders
zetten onder deze doelstellingen en integreerde
de SDG’s alvast in haar eigen beleidsprogramma.
We rekenen echter ook op jullie om onze gemeente
duurzamer te maken.
Heel wat personen, bedrijven en verenigingen en
organisaties dragen in hun dagelijkse werking nu al
bij aan het bereiken van deze doelstellingen. Maar
misschien kunnen ook andere doelstellingen geïntegreerd worden. Daarom willen we jullie tijdens de
'Week van de Duurzame Gemeente' laten kennismaken met alle zeventien SDG’s.
Surf tussen 18 september en 5 oktober 2019 naar
www.arendonk.be/sdg en ontdek elke dag een nieuwe SDG. Je krijgt er meer informatie over de inhoud
van de verschillende SDG’s en hoe je er zelf mee
aan de slag kan. Samen maken we van Arendonk een
duurzame gemeente!

Ik wist da!
Wie het kruiswoordraadsel in de vorige editie juist invulde, vond
het woord ‘rijstpap’ in de rode kader. Veerle Van Herck werd geloot
als winnaar uit alle correcte antwoorden en nam een AHA-bon ter
waarde van 25 euro in ontvangst.
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Dhr. en mevr. Janssen - Maeriën
60 jaar getrouwd
Janssen Gustaaf °01.02.1935, Arendonk
Maeriën Ludovica °28.07.1937, Arendonk
Gehuwd op 12 juni 1959

Dhr. en mevr. Claes - Mariën
60 jaar getrouwd
Claes Henricus °10.03.1937, Arendonk
Mariën Gerarda °01.03.1939, Arendonk
Gehuwd op 16 juni 1959

Dhr. en mevr. Maes - Dielis
60 jaar getrouwd
Maes Joannes °07.02.1936, Arendonk
Dielis Francisca °09.11.1937, Retie
Gehuwd op 18 juli 1959

Dhr. en mevr. Faes - Leysen
60 jaar getrouwd
Faes Karel °12.02.1933, Arendonk
Leysen Lisette °30.10.1938, Arendonk
Gehuwd op 25 juli 1959

Dhr. en mevr. Maes - Van Steenbergen
60 jaar getrouwd
Maes Alfons °30.09.1935, Ravels
Van Steenbergen Georgette °08.03.1938, Arendonk
Gehuwd op 7 augustus 1959

Dhr. en mevr. Maes - Adriaensen
50 jaar getrouwd
Maes Gustaaf °29.11.1945, Arendonk
Adriaensen Maria °24.10.1948, Arendonk
Gehuwd op 24 mei 1969

Dhr. en mevr. Klaassen - Claessen
50 jaar getrouwd
Klaassen Karel °22.12.1947, Arendonk
Claessen Lydia °27.05.1947, Arendonk
Gehuwd op 4 juli 1969

Dhr. en mevr. Van Gorp - Van Gorp
50 jaar getrouwd
Van Gorp Gustaaf °24.09.1947, Oud-Turnhout
Van Gorp Josepha °13.05.1947, Kasterlee
Gehuwd op 4 juli 1969

Dhr. en mevr. Leysen - Wils
50 jaar getrouwd
Leysen August °16.02.1944, Arendonk
Wils Nelly °23.12.1945, Arendonk
Gehuwd op 12 juli 1969

Dhr. en mevr. Huybrechts - Aerts
50 jaar getrouwd
Huybrechts Leo °02.07.1948, Arendonk
Aerts Maria °21.07.1948, Arendonk
Gehuwd op 26 juli 1969

Geboorten

Overlijdens

07.02
16.02
26.02
20.03
23.03
24.03
28.03
30.03
07.04
12.04
13.04
14.04
16.04
17.04
23.04
23.04
28.04
28.04
29.04
29.04
09.05
16.05
16.05
16.05
20.05
01.06
28.06
08.07

23.03
06.04
08.04
16.04
23.04
24.04
24.04
03.05
06.05
14.05
20.05
28.05
04.06
07.06
08.06
08.06
09.06
15.06
23.06
26.06
12.07
24.07
01.08
02.08
10.08

Warre, zoon van Jef Van Gauwbergen en Tanja Dickens
Otis, zoon van Michael Smout en Van Moeseke Elke
Jah'phyl, zoon van Aarlet Duijser
Giò, zoon van Steff Huybrechts en Anouk Cools
Matteo, zoon van Nick Martens en Liesje Weyers
Julie, dochter van Jef Wolput en Jill Vanlook
Tess, dochter van Bart Baeyens en Jill Rosier
Liv, dochter van Simon Luyten en Charlot Jespers
Nino, zoon van Michael Van Breda en Stephanie Vandersmissen
Luuk, zoon van Frank Ramakers en Leonie Smeelen
Tess, dochter van Mathias Goossens en Nele Maris
Febe, dochter van Johnny Pluijm en Eline Wens
Liwia, dochter van Rafal Szkatulski en Daria Wajlev-Szkatulska
Louis, zoon van Hakan Leppens en Leen Fleerackers
Mina, dochter van Nick Deckx en Anne Maris
Mien, dochter van Joeri Meeusen en Marlies Liekens
Jozefien, dochter van Pieter van Herck en Eva Verbeek
Lowie, zoon van Luc Helsen en Katrien Smets
Liese, dochter van Dries Vissers en Nicky Mes
Ella, dochter van Brent Breugelmans en Leen Bruyninckx
Lucas, zoon van Vincent van Dyck en Kato van Herck
Siem, zoon van Luk van Poppel en Anouk Suilen
Marthe, dochter van Gert Seels en Tine Smolders
Ragné, dochter van Yves Van Herck en Liesa De Proost
Lien, dochter van Peter Mangelschots en Kelly Van der Auwera
Fender, zoon van Rinze De Proost en Rosalie Touber
Theo, zoon van Thomas Beersemans en Michelle Turelinckx
Liv, dochter van René Van Stiphout en Charissa Van Der Lee

Maria Verdonck (1925)
Frans Bruyninckx (1933)
Marie Louise Pijnaerts (1938)
Dinneke Van den Boom (1964)
Tom Raaymakers (1986)
Antonia Willems (1936)
Marie Louise Vansweevelt (1943)
Fons Keersmaekers (1953)
Maria Borgers (1933)
Petronella Dirkx (1951)
Jeanne Baeyens (1932)
Maria Maes (1930)
Corry Van Rooij (1943)
Cornelia Kooijmans (1949)
Louis De Vocht (1936)
Julienne Geenen (1932)
Rika Stoop (1933)
Juliaan Van Doorn (1926)
Jozef Geysen (1941)
Jozef Van Lieshout (1928)
Victor Smeyers (1951)
Marcel Eyssen (1932)
Marleen Vanleuven (1964)
Marleen Mertens (1956)
Lisa Leynen (1932)

Huwelijken
24.05
24.05
29.05
31.05
01.06
08.06
15.06
21.06
28.06
29.06
05.07
06.07
20.07
27.07
02.08
02.08

Ken Tielens (1989) en Kim Spiessens (1992)
Reinhilde Kinnaer (1955) en Luc Luyckx (1959)
Steven Claes (1988) en Pia Coertjens (1989)
Arn Segers (1989) en Natasha Van Ael (1990)
Bart Versteynen (1987) en Gitte Debondt (1991)
Luc Smets (1964) en Brigitte Van Laarhoven (1968)
Niels Van Deuren (1993) en Hanne Voet (1992)
Jef Baeyens (1989) en Anthe Wynen (1991)
Franki Liebrand (1975) en Hanne Van Rooy (1986)
Nic Vansweevelt (1973) en Linda Krynen (1976)
Werner Maes (1973) en Cindy Monstrey (1983)
Dries Mangelschots (1994) en Elien Van Haeren (1993)
Wesley Coomans (1992) en Anoek Struyfs (1992)
Massimo Pazzaia (1996) en Brenda Van Bylen (1992)
Guy Ermes (1967) en Sabine Van Beeck (1966)
Eric Cornelissen (1968) en Anita Lefelon (1964)
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Breng jij Arendonk
mee in beeld?
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Deel je instagramfoto’s met #2370arendonk en
misschien staat jouw foto hier volgende keer!
(opgelet: daarvoor moet je profiel openbaar staan)

helsenelke
Haha. Arendonk op het één
journaal. #2370arendonk

sofietjie
Vrijkermis 2019: topeditie!
#vrijkermis #2370arendonk

nachtbraker.studio
Finally found some time to snap the
end result of this mural. Nice to end
the @36daysoftype project this way!
More projects coming soon.
#nachtbrakerstudio#mural
#pimphetdorp#typism #goodtype
#thedailytype #typespire

optiekoogwenk
Een dikke merci aan onze
fantastische klanten #winkelhier
#koopbewust #shoplocal
#oogwenkoptiek #2370arendonk

leensiej
A daughter is just a little girl who
grows up to be your best friend.
Kapsel door @carolinevanaken93
@kapsteraanhuiscaroline
#motherdaughter #imadethis
#minime #EllaBreugelmans
#Ella #goldenhour #hetGoorken

maykeverbylen
Gezellig samen schommelen!
#broerenzus #2370arendonk
#speeltuinaantzwembad

wienties
Zonsondergang in Arendonk
#2370arendonk #arendonk
#romantic #sunset #nature
#horses #natuur #zonsondergang
#beautiful

tat2joyce
Ons Juno is heel blij,
Want het schooljaar is voorbij!
Bedankt juf Els het was reuze fijn
Om jou visje te zijn! #gbssintjan
#2370arendonk #vakantieeee!
#mygirl

thesiegie
Mooie graffitikunst op voorlopig
leeg pand - de teksten en woorden
zijn Arendonks dialect.
#2370arendonk #arendonksdialect
#graffiti #graffitikunst #girlmodel
#kidsmodel #graffitiart
#2370arendonk #eltipo
#inarendonk #art #artistic

