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Contactgegevens
Gemeentehuis
Vrijheid 29
T 014 40 90 60
F 014 67 88 58
E info@arendonk.be
Bibliotheek
Deroissart 5
T 014 67 16 14
E arendonk@bibliotheek.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
Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26

Actie orgaandonatie overweldigend succes in Arendonk!

Op 1 februari 2014 telden we 76 geregistreerde orgaandonors in Arendonk. De uitdaging van de plaatselijke CMkern, in samenwerking met het gemeentebestuur, was om 25 % méér geregistreerde orgaandonors te realiseren.
Dit kwam neer op 19 extra geregistreerde orgaandonors in Arendonk. Door diverse acties van de CM-kern van
Arendonk samen met de gemeentelijke ambtenaar o.a. op Arendonk Zingt en Swingt, de Dag van de Solidariteit
en Vraai Plezant werd dit getal ruimschoots overschreden!
Op zaterdag 11 oktober 2014 werd in het bijzijn van de peter van de actie, Chris Willemsen en Walter Baeckelmans, een Arendonkenaar die een harttransplantatie onderging, het uiteindelijke resultaat bekendgemaakt. Dit
overtrof de stoutste verwachtingen: liefst 470 Arendonkenaren zijn nu geregistreerd als orgaandonor. Dat betekent een stijging van om en bij de 520 %.
Wens jij je ook nog te registreren als orgaandonor? Wend je dan tot de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Colofon
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Nieuwe gezichten bij het gemeentebestuur
In september en oktober is het personeelsbestand van het gemeentehuis weer
uitgebreid met twee nieuwe gezichten.
Annick Maes is op 1 september gestart als
medewerker naschoolse kinderopvang in
GBS St. Jan in de Kerkstraat. Samen met
Katleen zorgt zij ervoor dat de kinderen
in de opvang zich speels en verantwoord
kunnen amuseren. Annick vervangt Yo,
die op 1 juni met pensioen is gegaan.
Mies Boermans is op 1 oktober gestart in
het gemeentehuis. Zij zal vooral instaan
voor de uitwerking van de grabbelpas.
Tevens helpt ze de dienst vrije tijd en het
secretariaat waar nodig.
Annick

Annick en Mies, veel succes!

Mies

Met pensioen in 2014
In de vorige edities van 2370 kon 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. Deze laatste editie van 2370 van het jaar vinden wij een uitstekende
gelegenheid om deze personen in de kijker te zetten.
Zo hebben we op 1 juni afscheid genomen van Yo Aerts. Sinds
1986 was zij verantwoordelijk voor de naschoolse opvang in GBS
St. Jan. Zij heeft dit steeds met veel enthousiasme gedaan. Dit
straalde ze ook uit naar de kinderen. Het was dan ook niet vreemd
dat de kindjes vroegen om naar Yo te mogen gaan in plaats van
onmiddellijk huiswaarts te keren na het laatste belsignaal. Dat
haar inzet ook gewaardeerd werd door haar collega’s, was duidelijk te merken op haar laatste werkdag. Van de vroege ochtend tot
’s avonds was zij het middelpunt van de belangstelling. Een dikke
pluim voor haar jarenlange inzet!
Op 1 oktober was het de beurt aan Roger Leenaers, hij was 16 jaar
dienstchef bij de brandweer in opvolging van Jan De Pauw. Zijn carrière bij de brandweer startte als aspirant in 1975, en de laatste 12
jaar was hij actief als voltijds beroepskracht. Hij mocht het korps van
Arendonk klaarstomen voor de brandweerhervorming, en daarnaast
nam hij het secretarisschap bij de provinciale brandweerbond waar.
Het vervolgverhaal zal zich afspelen met zijn teerbeminde Mia in
de mobilhome, de wijde omgeving onveilig makend bij het nuttigen van de nodige single malt scotch whisky.
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De elektriciteit valt uit? Wat kan ik zelf doen?
De afgelopen maanden werden allerlei berichten over mogelijke black-outs of gedwongen afschakelingen van het elektriciteitsnet de wereld ingestuurd. Volgens het federale afschakelplan kunnen in
Arendonk mogelijk 149 van de 154 elektriciteitscabines van het stroomnet afgeschakeld worden. Dat
is zo goed als 100 % van het totale grondgebied van onze gemeente. Als inwoner van Arendonk heb
je ongetwijfeld vragen wat je dan best moet doen. Zelf hebben we in Arendonk al een voorsmaakje
gekregen op zaterdag 15 november en donderdag 27 november wat het effect is als in Arendonk
de elektriciteit uitvalt. Had jij toen een zaklamp naast je bed liggen? Was jouw gsm opgeladen? We
geven hieronder enkele tips.

WAT KAN IK OP VOORHAND DOEN?
Spring spaarzaam om met elektriciteit
• Doof onnodige verlichting.

derbreking van 3 à 4 uur doet je eten niet ontdooien).
• Verwittig je naasten en kwetsbare buren

• Zet de thermostaat lager.

droogkast, fornuis, microgolfoven, afwasmachine

WAT KAN IK NA EEN AFSCHAKELING DOEN?
Wanneer er weer stroom is, vermijd dan
elk risico op een nieuwe onderbreking.

of stofzuiger … Gebruik deze enkel wanneer het

• Zet je elektrische toestellen niet allemaal tegelijk

• Schakel elektrische toestellen in sluimerstand uit
• Vermijd het gebruik van strijkijzer, wasmachine,

nodig is en bij voorkeur na 22 uur.
• Bewaar een zak met ijsblokjes in de diepvriezer,
ter controle van het voedsel na de stroomonderbreking.
• Moedig je vrienden aan hetzelfde te doen.

aan. Zo vermijd je opnieuw een overbelasting van
het elektriciteitsnetwerk.
• Controleer de versheid van je voedsel in koelkast
en diepvriezer. Gooi het weg bij geringste twijfel.
• Controleer de zak met ijsblokjes die in de diepvriezer stak.

Bij een aangekondigde
stroompanne van enkele uren
• Laad je gsm op (maar hou er rekening mee dat
de mobiele en vaste telefoonnetwerken verstoord
kunnen zijn).
• Maak een noodkit klaar, radio op batterijen of
zonne-energie, een zaklamp, theelichtjes, geneesmiddelen, dekens, warme kledij, ...

• Weet dat als de deur van je diepvriezer gesloten bleef, het voedsel gedurende 24 uur tot zelfs
36 uur bevroren blijft.
• Als je tijdens de stroomonderbreking zaken uit je
noodkit heb gebruikt, vergeet dan niet deze aan
te vullen voor een volgende noodsituatie.
• Ga na of alles in orde is met je kennissen, familie
en kwetsbare buren.

• Voorzie koude voeding en warm water in ther-

Meer info

mosﬂessen (bv. voor babyﬂesjes).

www.offon.be

• Hou je diepvriezer goed gesloten (een stroomon-

www.winterklaar.be

WAT KAN IK TIJDENS DE AFSCHAKELING DOEN?
Enkele tips om een stroomonderbreking het hoofd te bieden
• Schakel gevoelige toestellen (tv, computer) uit
om schade te vermijden door een stroomstoot bij
de heropstart.
• Zet om dezelfde redenen de thermostaat van je
centrale verwarmingsketel zo laag mogelijk.
• Beperk verplaatsingen met de wagen.
• Volg het nieuws (via een radio op batterijen of
autoradio).
• Gebruik eerder zaklampen (of theelichtjes in houders) dan kaarsen.
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• Zet theelichtjes in een houder en zet ze op een
niet-ontvlambaar oppervlak. Laat ze nooit onbewaakt achter en doof ze voor je gaat slapen.
• Open je koelkast of diepvriezer niet onnodig.
• Telefoneer enkel als het echt nodig is. Gebruik bij
voorkeur sms.
• Sluit ramen en deuren om de warmte in huis te
behouden.
• Laat één lichtschakelaar aan, zo weet je wanneer
er weer stroom is.

Eindejaarsbussen

Begin 2015 zonder zorgen! Plan je een leuk

Hiervoor moet je wel vooraf een speciaal feestbil-

feestje of een uitstap met vrienden of familie?

jet gaan ophalen in jeugdhuis ’t Onkrooid, aan het

Dat kan zorgeloos, want dankzij de gemeente

onthaal van het gemeentehuis of in de bibliotheek.

Arendonk blijven de buschauffeurs van de lijn 480
(Arendonk-Turnhout) je ook dit jaar veilig bobben

Let op! Enkel inwoners van Arendonk hebben recht

naar je feestje en weer naar huis.

op een gratis vervoersticket en de voorraad is beperkt.

Hoe kan je mee met de eindejaarsbussen?

In de Lijnwinkels en op de lijnbussen kan je met

Abonnees rijden sowieso gratis met de eindejaars-

oudejaar ook dit speciale feestbiljet aankopen

bussen op vertoon van hun Omnipas of Buzzy

voor 3 euro.

Pazz.
Ook als je geen abonnement hebt, kan je als inwo-

Meer info

ner van Arendonk, ongeacht je leeftijd, meerijden.

www.delijn.be/oudejaar

in Arendonk
Arendonk is een levendige gemeente waar een heleboel wordt georganiseerd. Van lezingen,
sportwedstrijden, wandelingen tot allerlei concerten of fuiven … Haast elke dag kan je eropuit!
Maar hoe weet je nu wat er allemaal te doen is?
Sinds dit jaar is de gemeente Arendonk lid van het UiTnetwerk van CultuurNet Vlaanderen.
Dat is een landelijk overkoepelend netwerk van steden, gemeenten en regio’s die samenwerken op vlak van cultuur- en vrijetijdscommunicatie. Onder de noemer UiT kan je alles terugvinden wat je kan doen in een bepaalde gemeente, regio of zelfs in heel Vlaanderen.
Voortaan verschijnen de activiteiten van erkende verenigingen die werden ingevoerd in de UiTdatabank in de gemeentelijke agenda’s. Op www.arendonk.be, de nieuwsbrief en in de gemeentelijke berichtgeving (In Arendonk) kan je dus kijken welke vrijetijdsactiviteiten staan gepland.
Dankzij UiT in Arendonk blijf je op de hoogte en hoef je je nooit meer te vervelen.
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Zonder vrijwilligers geen Rode Kruis
Het Rode Kruis van Arendonk viert een dubbele verjaardag. De afdeling zelf bestaat 70 jaar en de
jeugdafdeling mag 40 kaarsjes uitblazen. We geven daarom graag het woord aan twee leden van
het afdelingscomité. Dirk Van Loon staat al enkele jaren aan het hoofd van de Arendonkse afdeling.
Vicky Van Gestel is recent verkozen als verantwoordelijke van het Jeugd Rode Kruis.
Dirk, jullie vieren dit jaar de 70ste verjaardag van

ze hebt aangeleerd tijdens de verschillende opleidin-

het Rode Kruis in Arendonk. Maar blijkbaar be-

gen. Het Rode Kruis is een heel grote organisatie en

staan jullie zelfs al 75 jaar. Vanwaar die verwar-

die kan enkel goed werken als de spelregels worden

ring?

gerespecteerd. Dus een sociaal geëngageerde, goed

Ofﬁcieel werd het Rode Kruis Arendonk in 1944 opge-

opgeleide, plichtbewuste teamplayer is de ideale Rode

richt door meester Van De Gender na een vraag van

Kruisvrijwilliger.

vrederechter Verwimp. De verwarring ontstaat omdat
er reeds in 1939 EHBO-cursussen werden georgani-

Wat doet het Rode Kruis in Arendonk allemaal?

seerd door onder andere Maria Claessen en dokter

Dat kan je in acht grote delen onderbrengen.

Op De Beeck. Maar het is niet omdat er EHBO-lessen
werden georganiseerd dat men een ofﬁciële erken-

Huiswerkbegeleiding: We hebben vijf vaste bege-

de Rode Kruis afdeling was. De hoofdzetel van Rode

leiders en enkele stagiairs die een lerarenopleiding

Kruis Vlaanderen spreekt dus pas in 1944 ofﬁcieel van

volgen. Zij begeleiden jongeren bij het studeren.

Rode Kruis Arendonk.
Hulpmiddelen uitlenen: zeven uitleenconsulenten
Hoeveel vrijwilligers telt de Arendonkse afde-

lenen jaarlijks zo’n 350 hulpmiddelen uit. Onze bed-

ling?

den en hometrainers worden bij de mensen thuis af-

Wij kunnen rekenen op een inzet van ruim honderd

geleverd. Kleinere hulpmiddelen kunnen op maandag

vrijwilligers. Deze zijn verspreid over verschillende

en donderdag worden afgehaald in het Rode Kruis-

disciplines, nl. Jeugd Rode Kruis, bloedgeven, vor-

lokaal in de Hovestraat.

ming, sociale hulpverlening en hulpdienst. Heel wat
personen nemen ook overkoepelende taken op zich

Sociale activiteiten: Dit is eigenlijk de dienst waar

zoals de algemene leiding, communicatie, werving en

de huiswerkbegeleiding en de uitleendienst onder val-

economaat.

len. Maar wij werken we ook mee aan het project
‘Den Instap’. Dat is een organisatie van het OCMW om

Wat moet de ideale Rode Kruisvrijwilliger kun-

ouderen samen te brengen voor een gezellige namid-

nen? Niet ﬂauw vallen als je bloed ziet?

dag. Wekelijks worden mensen opgehaald en terug

Dat is zeker handig, maar zeker niet de enige eigen-

naar huis gebracht met een van onze voertuigen.

schap. Je moet ook bereid zijn om een deel van je
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vrije tijd te besteden aan een organisatie zonder

Hulppost opzetten: We doen zo’n vijftig hulppos-

daarvoor vergoed te worden. Ook de nodige opleidin-

ten per jaar. Daarvoor kunnen we beroep doen op 36

gen volgen zijn onontbeerlijk. Daarnaast is het vooral

opgeleide vrijwilligers, een ziekenwagen, een materi-

heel belangrijk dat je goed kan samenwerken met

aalwagen en voldoende uitrusting om vier hulpposten

andere mensen en dat je de taken uitvoert zoals je

tegelijk op te stellen.

Hulp bij rampen: Wij zitten niet in de permanente

Kruis zo’n mooie organisatie en krijg je er zoveel ap-

provinciale rampenwerking. Maar bij eventuele gro-

preciatie en vriendschap voor terug. Het is zeker de

te rampen kunnen we wel worden opgeroepen voor

moeite om al die tijd er in te steken.

ondersteuning. Al het materiaal dat in onze afdeling
aanwezig is staat ook geregistreerd bij de provinci-

Vicky Van Gestel, jij bent hoofdleidster van het

ale rampenwerking zodat zij heel gericht hulp kunnen

Jeugd Rode kruis. Wat is samengevat het JRK?

vragen. ‘Rampenwerking’ is trouwens een onderdeel

Wij zijn eerst en vooral een rasechte jeugdbeweging

van de opleiding die elke hulpdienstvrijwiliger moet

waar iedereen terecht kan van 10 tot 16 jaar. Zonder

volgen.

inschrijfgeld kan je een heel jaar terecht voor sport
en spel tijdens onze tweewekelijkse activiteiten.

Ziekenvervoer: Dat wordt meer en meer verzorgd

Daarnaast organiseren wij ook een fuif en een ontbijt-

door privé ﬁrma’s. Enkel in zeer drukke periodes

actie om onze kas te spekken. Zo kunnen we elk jaar

wordt er nog beroep op ons gedaan. Dit jaar hebben

op een ongelofelijk leuk kamp vertrekken!

we een tiental ritten gehad.

Als tweede en even belangrijke factor leren wij de
Arendonkse jeugd de basisbeginselen van EHBO aan.

Bloedgeven: Arendonk heeft nog steeds een heel

Hierin leren ze wondjes verzorgen, wat te doen bij

belangrijk aandeel in het inzamelen van bloed in onze

een ongeval en zelfs reanimeren!

provincie. Met

een trouwe kern van bloeddonoren

Iedereen kan lid worden bij Jeugd Rode Kruis. Dat

worden er jaarlijks zo’n 1.600 zakjes bloed opge-

kan door de cursus ‘Helpertje’ of ‘Junior-Helper’ te

haald. Door de inspanningen van het ‘team bloed’

volgen. In de herfstvakantie wordt elk jaar ‘Helpertje’

kunnen we nog regelmatig nieuwe en jonge donoren

georganiseerd. Tijdens een sleep-over-weekend (red.

verwelkomen. Het team telt zo’n twintig vrijwilligers.

dit jaar van 13 tot 15 februari 2015) leert men nog
meer over EHBO en nadien is men een volwaardige

Jeugdbeweging: Het Jeugd Rode Kruis organiseert

Junior-Helper.

een twintigtal activiteiten per jaar met als jaarlijks
hoogtepunt het JRK-kamp. Dit jaar zijn vijftig meis-

Dirk en Vicky, wat zijn we nog vergeten te

jes en jongens naar Balen-Olmen geﬁetst. Daarnaast

vragen?

geven zij ook EHBO-opleidingen aan de Arendonkse

Of het Rode Kruis ook leuk is? Want dat is het wel!

jeugd. De lijst van Arendonkenaars die in hun jeugd

Uiteindelijk zijn we in onze afdeling ook een beetje

ooit één van deze cursussen gevolgd heeft is einde-

familie. Door ons engagement brengen we vaak veel

loos.

tijd met elkaar door en af en toe hoort daar een leuke
beloning bij zoals een teerfeest of een familiedag.

Veel taken en dat moet allemaal in goede banen

En natuurlijk is het voor onszelf ook mooi meegeno-

worden geleid. Moet je eigenlijk niet goed zot

men dat we de kans krijgen om dingen bij te leren en

zijn om voorzitter te zijn?

daarbij nog andere mensen te helpen. We krijgen er

Je moet rekenen dat je eigenlijk alle dagen minstens

enorm veel voor terug!

een uur per dag op een of ander manier bezig bent
met het Rode Kruis. Daarbij komen nog de vergaderingen, de opleidingen en de hulpposten. Dat is natuurlijk belastend voor mij en mijn familie. Ik begrijp
ook wel dat niet iedereen dit zou willen doen en dat

Meer info

sommigen dit goed zot vinden. Anderzijds is het Rode

www.arendonk.rodekruis.be
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De vrijetijdspas: jouw garantie voor ontspanning en vrije tijd!
De dienst vrije tijd en het Sociaal Huis bundelen

• Bij

tal

van

gemeentelijke

hun krachten voor een nieuw project. Hun doel:

activiteiten

ﬁnanciële remmingen wegwerken die mensen

ties

beletten om hun vrije tijd zinvol in te vullen. Ze

king, Grabbelpas, Arﬁt 50+,

ontwikkelden samen een vrijetijdspas: een kaart

seniorenreis …

die vermindering geeft bij een heleboel vrijetijdsactiviteiten in Arendonk.

zoals

en

Vr ij e t ij d s p
as
A re n d o n k

organisa-

speelpleinwer-

• Bij de bibliotheek, het zwembad, de gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten

Welke inwoners van Arendonk kunnen de

en de Stedelijke Academie

vrijetijdspas aanvragen?

voor

• Personen die recht hebben op een verhoogde

Dans in Arendonk.

tegemoetkoming van het ziekenfonds, op voorwaarde dat alle gezinsleden hier recht op hebben.
• Personen die in een collectieve schuldenregeling

Muziek,

Woord

en

• Bij musea, domeinen en
cultuurhuizen van de provincie
Antwerpen zoals het Zilvermeer en de Warande.

zitten.
• Jongeren die verblijven in een voorziening van

Hoeveel korting krijg je?

bijzondere jeugdzorg op het grondgebied van

De tussenkomst bedraagt 50% van het lidgeld/

Arendonk.

deelnamegeld (met een maximum per persoon

• Personen die niet voldoen aan bovenstaande crite-

van 200 euro per jaar per organisatie).

ria, maar na een rechtenonderzoek door het Sociaal
Huis nood blijken te hebben aan een vrijetijdspas.
Meer info
Waar krijg je korting?
• Bij verschillende Arendonkse jeugd-, cultuur- en

Sociaal Huis
Dienst vrije tijd

sportverenigingen.

Speelpleinwerking breidt uit
De gemeentelijke speelpleinwerking deed het in 2014 bijzonder goed. De inspanningen die worden geleverd door het aanstellen van gekwaliﬁceerde animatoren, de verlaagde tarieven voor
grotere gezinnen en de trajectbegeleiding via Arktos vzw in uitvoering van het project inclusieve
speelpleinen werpen vruchten af.
Ruim 450 kinderen vonden dit jaar de weg naar ons speelplein, doorgaans tot grote tevredenheid, zowel bij de kinderen als ouders. Afgelopen zomer kregen de animatoren gemiddeld 62 kinderen per dag onder hun hoede, een stijging met liefst 41%. Om de drukte nog beter te kunnen
opvangen breidt de animatorenploeg volgend jaar uit met een extra vliegende kracht.
Er komt bovendien een week speelpleinwerking bij. Voortaan kunnen de Arendonkse kinderen
ook in de krokusvakantie op ons speelplein terecht. We hopen hiermee niet alleen de kinderen
gelukkig te maken, maar tevens tegemoet te komen aan de opvangnoden van hun ouders.
Meer info
Dienst vrije tijd / jeugddienst
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Vogelen in Arendonk
In het uitgebreide verenigingsleven van onze gemeente kan je twee vogelverenigingen terugvinden:
De Distelvink en De Arendonkse Kanarievrienden.
Hun belangrijkste activiteit is ‘vogelen’, volgens Van
Dale ‘zich uit liefhebberij met vogels bezighouden’.
Maar wat houdt dat dan precies in?
De leden van de Arendonkse vogelkundige kringen houden en kweken vogels. Daarbij worden ze
ondersteund door de vereniging met infovergaderingen en een ledenblad. In Arendonk houden de
vogelliefhebbers allerlei soorten, o.a. kanaries, duiven, hoenders, parkieten, Europese vogels, exoten
en zelfs roofvogels.
Regelmatig nemen de leden deel aan vogeltentoonstellingen in de regio om met hun mooiste vogels
prijzen binnen te halen. Hoogtepunt van het jaar
zijn de vogeltentoonstellingen die beide Arendonkse
vogelverenigingen in eigen dorp organiseren. Ondanks de uitbraak van de vogelgriep kon je dit najaar maar liefst 1535 vogels in allerlei kleuren, maten en gewichten bewonderen in feestzaal De Garve
en parochiecentrum Voorheide.

Vogelliefhebbers zijn van alle tijden: De Distelvink

tentoonstellingen organiseren ze tal van andere

werd oorspronkelijk opgericht onder de vleugels van

activiteiten: wandelingen, daguitstappen, een wijn-

Herentals/Turnhout en staat dit jaar reeds 55 jaar op

proefavond, een fotozoektocht tijdens de zomer-

eigen benen.

maanden … Vogelliefhebberij leeft in Arendonk!

De Arendonkse Kanarievrienden hebben 15 jaren
op de teller staan sinds de slapende club nieuw le-

Meer info

ven werd ingeblazen. Onze vogelkundige krin-

dedistelvinkarendonk.be

gen zijn bovendien erg actief. Behalve de jaarlijkse

dearendonksekanarievrienden.123website.be
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Senior Cinema meteen schot in de roos
Voortaan kunnen Arendonkse 55-plussers tijdens de koude maanden gezellig naar de ﬁlm in
eigen dorp. Elke eerste woensdag van de maand
is het cinemazaaltje van jeugdhuis ’t Onkrooid,
dat overigens gevestigd is op de plaats waar
vroeger Cinema Renova was, ‘the place to be’.
De eerste ﬁlm op het programma was ‘Marina’,
een ﬁlm van Stijn Coninx gebaseerd op de jeugd
Begin november vond de allereerste ﬁlmvoor-

van Rocco Granata, en dat bleek meteen een

stelling van Senior Cinema plaats, een nieuw

succes. De ticketjes waren in een mum van

initiatief van de Arendonkse cultuurdienst in sa-

tijd de deur uit. Ook ‘Zot van A’ was snel uit-

menwerking met de seniorenraad. De winterse

verkocht, daarom werd een extra ochtendvoor-

ﬁlmnamiddagen zijn het resultaat van het senio-

stelling geprogrammeerd. Echte ﬁlmliefhebbers,

renbehoefteonderzoek dat enkele jaren geleden

onze Arendonkse senioren.

in onze gemeente werd gevoerd. Daaruit bleek
onder meer dat senioren nood hadden aan cul-

Meer info

tuur dicht bij huis.

Dienst vrije tijd

Inspiratiedag ‘Oud en eenzaam’
Het werd geen receptenboek met kant-en-klare oplossingen – die bestaan niet – maar wel een gids voor
de praktijk om op duurzame wijze te werken rond de
aanpak en preventie van eenzaamheid bij ouderen.
De ideeën erin werden ook al toegepast in de praktijk
en wel in Arendonk waar de voorbije twee jaar het
initiatief ‘Hecht Arendonk’ op poten werd gezet, een
project dat iedereen het gevoel wil geven dat ze erbij
Op 18 november vond in Arendonk een inspiratiedag

horen. Uitgangspunt is dat iedereen wel eens iets no-

plaats voor iedereen die als professional of als vrijwil-

dig heeft, maar ook dat iedereen iets te bieden heeft.

liger in contact komt met ouderen en daarbij te ma-

Mensen die graag een keertje gaan wandelen of op

ken krijgt met eenzaamheid. Meer dan 150 personen

zoek zijn naar een compagnon, kunnen daarvoor bij

werden verwelkomd in De Garve.

Hecht Arendonk terecht. Wie graag in de tuin werkt
en anderen daar graag bij wil helpen, kan zich ook

‘Oud’ en ‘eenzaam’ worden vaak in één adem uitge-

aanbieden. Iedereen kan meedoen. Of die nu jong of

sproken. Is eenzaamheid iets dat vooral de oudste

oud is, maakt niet uit.

ouderen treft? Of kan het iedereen overkomen? En
hoe ga je in de praktijk er het best mee aan de slag?

Hecht Arendonk ging van start in maart 2014. On-

Allemaal vragen waarop de deelnemers een antwoord

dertussen werd het een ‘hechte’ groep van een 40-tal

zochten.

deelnemers.
Meer info

Op die dag werd ook een inspiratiegids voorgesteld

014 40 10 46

om in de praktijk met het team aan de slag te gaan.

karine@hechtarendonk.be
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Week van de Smaak
Op 21 november organiseerde de gemeentelijke landbouwraad voor het eerst een
‘Dag van de Smaak’. Ivan Menten, onze
plaatselijke viskok, serveerde aan meer dan
400 personen een uniek recept van Fish &
Chips bereid met de vis pieterman en de
Arendonkse Keikop.
Er was een fruit- en groentemarkt en de KLJ
zorgde voor kinderanimatie en het laven
van de dorstigen. Je kon er tevens proeven
van verschillende Arendonkse producten,
waaronder het Arendonks sigaarke, wafels
van Eigenbak, de bieren Arendonker en
Keikop, Arendonkse Jenever, honing en lekkers van Zoetjes & Zundjes.
De avond werd afgesloten met een optreden van de Arendonkse groepen Reason en
Little George & the HiFi Phonos.
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Sneeuw? Steek een handje toe!
Als de eerste sneeuwvlokken dwarrelen, heeft de

Goed om weten! Op nieuw aangelegde wegen

komst van zo’n sneeuwtapijt nog iets magisch. Maar

(Poederstraat) mag het eerste jaar geen dooizout

hoe mooi ook, sneeuw veroorzaakt ook veel ellende.

worden gestrooid om te voorkomen dat het beton zou

Wie met sneeuw dan de baan op moet – te voet, met

aantasten.

de ﬁets, de wagen of de bus – doet dat het liefst veilig. De gemeente neemt maatregelen, maar ook jij

Voetpaden sneeuw- en ijsvrij maken

kunt helpen.

Elke inwoner van Arendonk is verplicht het voetpad
voor zijn woning/handelszaak sneeuw- en ijsvrij te

Strooiplan Arendonk

maken. Wij danken alvast iedereen die opnieuw zijn

Bij strenge winter werken we voor de gemeentewe-

steentje bijdraagt. We geven nog enkele raadgevin-

gen (135 km) – uit milieuoverwegingen en om strooi-

gen mee waar je best rekening mee houdt:

zoutschaarste te voorkomen – met een strikt prioritair

• Laat voor je woonst of perceel een doorgang van

strooiplan. Dat betekent dat we niet in alle straten
systematisch dooizout strooien bij sneeuw of ijzel.
Op deze gemeentewegen wordt enkel curatief ge-

tenminste 1,20 meter voor de voetgangers.
• Sneeuw en ijs mogen langs de rand worden opgehoopt, maar laat de goten en straatkolken

strooid, nooit preventief. Behalve deze straten wor-

vrij. Het mag niet voor een ander gebouw

den alle ﬁetspaden in samenwerking met het Vlaams

worden geveegd of op straat gekieperd.

Gewest vrijgehouden. Voetpaden langs openbare
gebouwen en schoolomgevingen worden handmatig

• Bij vriesweer mag je op de openbare weg geen
water weggieten of laten lopen.

geruimd. Het gemeentebestuur vraagt daarom begrip

• Aan opritten, oversteekplaatsen en haltes voor

als door uitzonderlijke weersomstandigheden niet alle

openbaar vervoer moet de rand van het voetpad

wegen (onmiddellijk) goed berijdbaar kunnen worden

altijd worden vrijgehouden.

gemaakt.

Eindejaarsfeesten: hou het (brand)veilig!
Vuurwerk

Vuurkorven

Misschien wil jij met de jaarwisseling vuurpijlen omhoog-

Een vuurhaard maken op minder dan 100 meter afstand

schieten of voetzoekers laten ontploffen. Wettelijk gezien

van huizen, bebossingen en begroeiingen is wettelijk

is het echter verboden om vuurwerk af te steken. Enkel

verboden. Vuurkorven vallen niet onder deze regelge-

met een persoonlijke toelating van de burgemeester mag

ving. Mits een beetje creativiteit zorgen deze sfeerma-

het wel. In onze gemeente wordt deze vergunning ech-

kers ongetwijfeld voor heel wat warmte en gezelligheid.

ter alleen maar gegeven aan organisatoren die een pro-

Maar ook hier geldt safety ﬁrst!

fessionele vuurwerkmaker inschakelen. Hiermee wil de

• Zorg voor een veilige plaats: niet te dicht bij de rijbaan

gemeente Arendonk een duidelijk signaal de wereld insturen. Het afsteken van vuurwerk moet gebeuren door
professionals in een veilige en gecontroleerde omgeving.

of brandbaar materiaal

• Ze horen niet in een tent en dienen zelfs op een
voldoende afstand er van te worden gezet.

• Onder de vuurtje(s) moet rijnzand worden gestort.
Wensballonnen
De laatste jaren worden wensballonnen steeds populairder. Het is natuurlijk een mooi zicht, zo’n vredig lichtje
dat zachtjes door de lucht zweeft. Weet echter dat zo een

• Best ook volledig omsloten door nadars of hekkens
(driehoeksopstelling).

• Bij elk vuurtje een goedgekeurd brandblusapparaat
plaatsen.

zweeﬂantaarn brand kan veroorzaken! In Arendonk wordt

• Hou rekening met wind en neerslag.

daarom geen expliciete toelating gegeven om wensba-

• Er mag enkel gebruik worden gemaakt van vuurkorven

lonnen op te laten. Wil je toch absoluut een wensballon
oplaten, volg dan strikt de gebruiksvoorschriften op en
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controleer of de ballon een CE-markering heeft.

die een CE-markering dragen.

• Zorg dat na aﬂoop het vuur (en de asresten) volledig
zijn gedoofd.

Dhr. en mevr. Claessen-Wouters

Dhr. en mevr. Dickens-Van Alphen

50 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Frans Claessen °31.07.1940, Arendonk

Louis Dickens °26.11.1927, Ravels

Lisette Wouters °06.02.1942, Arendonk

Marie Van Alphen °01.05.1927, Baarle-Nassau

Gehuwd op 8 augustus 1964

Gehuwd op 20 oktober 1954

Dhr. en mevr. Maertens-Goris

Dhr. en mevr. Meeus-Claes

60 jaar getrouwd

60 jaar getrouwd

Hendrik Maertens °12.01.1932, Mol

Frans Meeus °26.02.1930, Dessel

Joanna Goris °27.09.1932, Arendonk

Rosalie Claes °22.02.1931, Dessel

Gehuwd op 7 augustus 1954

Gehuwd op 25 september 1954
Dhr. en mevr. Van Beek-Huybrechts
50 jaar getrouwd
Pol Van Beek °25.11.1937, Turnhout
Annie Huybrechts °17.06.1945, Arendonk
Gehuwd op 15 september 1964

Doar was da ...

In de vorige editie zochten we naar het hekwerk op het witte huis.
Felix Jacobs 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 februari 2015 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

08.08
10.08
14.08
17.08
18.08
18.08
20.08
01.09
02.09
03.09
05.09
16.09
17.09
23.09
23.09
26.09
29.09
29.09
30.09
06.10
08.10
15.10
22.10
23.10
28.10
01.11

05.09
06.09
14.09
17.09
17.09
21.09
23.09
28.09
14.10
17.10
26.10
27.10
28.10
28.10
29.10
29.10
30.10
31.10
04.11
05.11
10.11
12.11
19.11

Livia, dochter van Stéphane Koch en Rafke Schijvens
Ylana, dochter van David Croons en Imke Roothooft
Nolan, zoon van Lieve Meeusen en Jan Maes
Charle, zoon van Jef Nys en Monique Reniers
Fleur, dochter Wim Laurijssens en Natasja Van Dyck
Raf, zoon van Rick Laureijs en Marjolijn van Kemenade
Felix, zoon van Paul Keersmaekers en Natalie Vervecken
Fynn, zoon van Nico Damen en Stephanie Stoop
Ella, dochter van Bart Slegers en Dorien Van den Broek
Dries, zoon van Christof Berghmans en Mijke Klerks
Sepp, zoon van Mieke Van Olmen en Frank Meulemans
Ties, zoon van Koen Timmermans en Lotte Verstraelen
Jonis, zoon van Munir Erebara en Jonilda Uka
Fleur, dochter van Bart Vermeulen en Anja Van den Borne
Lucas, zoon van Tom Van Herck en Stephanie Blockx
Liam, zoon van Wim Leysen en Charlott Dierckx
Lowie, zoon van Ward Van Hees en Kathleen Cools
Bas, zoon van Filip Mortier en Sjouke Hendrickx
Lou, zoon van Levi De Kerf en Caroline Sprangers
Niel, zoon van Jens Verheyen en Gitte Blockx
Tomas, zoon van Tine Kruyniers en Jan In’t Ven
June, dochter van Lindsay Theeuwen en Sven Goris
Lenne, dochter van Kristin Jacobs en Lieven Meynendonckx
Bent, zoon van Jelle Mes en Dennis Verwaest
Emma en Noa, dochters van Annemie Van Ceulen en Bert Segers
Lili, dochter van Frauke Van Gorp en Jan Jacobs

Huwelijken
05.09
06.09
13.09
26.09
27.09
27.09
04.10
07.11

Sandra Meewssen (1976) en Stefanie Tuteleers (1987)
Michael Keary (1984) en Karolien Michiels (1989)
Catharina Van Rooy (1959) en Miguel Da Costa Rodrigues (1973)
Tom Vermeiren (1972) en Conny Verschueren (1963)
Liesbeth Daneels (1981) en Dennis Van Gool (1982)
Jurgen Van Mook (1976) en Nathalie Gabriel (1980)
Kristof Van Poppel (1984) en Laurien Debie (1986)
Rens van Herk (1966) en Marta Fleitas (1967)

Louis Peeters (1926)
Jeanne Meynendonckx (1920)
Lydia Segers (1944)
Maria Smolders (1926)
Jef Lasters (1941)
Ilse Oris (1980)
Caroline Smets (1925)
Mitsy Bogaerts (1925)
Kris Segers (1975)
René Mariën (1960)
Frans Van Gestel (1936)
Maria Swinnen (1925)
Maria Lenaerts (1924)
André Lens (1943)
Wieza Gilis (1935)
Johan Van Gorp (1963)
Ivonne Caers (1931)
Net Hertogs (1927)
An Claessen (1951)
Lina Koyen (1922)
Wim Robben (1947)
Frans Vercaigne (1936)
Gust Carpentier (1929)

