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CONTACT
GEGEVENS

Wist je dat …

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
administratie.sd@ocmwarendonk.be
Containerpark:
Hoge Mauw 980 • 014 67 17 26

“De elektriciteit komt.” Zo ging de uitspraak onder de inwoners
van Arendonk in 1905. In een deel van het centrum legde de
Nederlandse firma Gebrs Timmermans & Cie uit Overijssche in
1906 openbare verlichting en elektrische huisverlichting aan.
Daarmee was Arendonk de eerste gemeente in de Kempen waar
elektrische verlichting voorzien werd, zelfs nog vijf jaar voordat
in Turnhout de gaslampen verdwenen.

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

… Arendonk de eerste gemeente was in de Kempen met elektrische verlichting?

De walmende kaarsen en stinkende oliepitjes werden overbodig.
Er was geen gezuiverde petroleum meer nodig voor de fameuze
‘Lampe Belge’. Toch duurde het nog tot 1924 voordat het hele
dorp met alle gehuchten was aangesloten op het elektriciteitsnet.
De productie van elektriciteit gebeurde aanvankelijk in het
‘ellentrikkot’ op het Begijnhof naast de Wamp. Vanaf 1910 verhuisden de dynamo’s naar de oude wolspinnerij Deroissart, waar
nu de bibliotheek gevestigd is. De stoommachine was moderner
en groter dan die aan het Begijnhof en voorzag een groot deel
van de gemeente van elektriciteit.
Toen Arendonk zich in 1924 aansloot bij het grotere geheel op
provinciaal vlak, verhuisde de robuuste stoommachine naar
Congo. Victor Lavrijsen kocht haar voor zijn missiepost in Buta
(Uele) in Belgisch Congo. Misschien werkt ze daar vandaag nog
wel!
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“ne pallik in de boois”
In Arendonk werd de uitdrukking “ne pallik in de boois” gebruikt
als de elektriciteit uitviel. Ooit werd na lang zoeken de oorzaak van een panne gevonden … de aanzuigbuis van het water
uit de Wamp was verstopt door een dikke paling die daar zijn
toevlucht had gezocht en zo de toevoer van het water voor de
stoommachine blokkeerde.
Bron: Heemkundige Kring Als Ice Can
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Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur, vlaanderenkiest.be

Verkiezingen op 14 oktober 2018

Voor wie kies je?

Op zondag 14 oktober 2018 kies je een nieuwe gemeenteraad en provincieraad. De gemeenteraad
kiest vervolgens het college van burgemeester en
schepenen. De gemeenteraad, de provincieraad en
het schepencollege hebben een mandaat van zes
jaar.

Wanneer mag je stemmen?

Op zondag 14 oktober 2018 kan je in Arendonk
stemmen van 8.00 uur tot 15.00 uur.

Wie mag stemmen?

De stemming is verplicht voor alle Belgen die ouder
zijn dan 18 jaar, en over al hun rechten beschikken.
Niet-Belgen kunnen ook stemmen, als zij vóór
1 augustus een aanvraag hebben ingediend. Als zij
toestemming kregen, zijn ook zij verplicht om te komen stemmen.

Volmacht

Als je niet kan gaan stemmen, kan je een andere
kiezer een volmacht geven om in jouw plaats te
stemmen. Je moet dan het volmachtformulier A95
(te verkrijgen bij de dienst burgerzaken, via de gemeentelijke website of via vlaanderenkiest.be) invullen en meegeven aan de volmachtkrijger, samen met
je oproepingsbrief en met een bewijs dat aantoont
dat je niet kan gaan stemmen (attest werkgever,
medisch attest, attest van de school …).
Als je om privéredenen in het buitenland verblijft
(reis, familiebezoek …), moet je de nodige bewijsstukken voorleggen. Je komt hiervoor naar het
gemeentehuis, zodat de burgemeester een attest
kan afleveren.
Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer
die zelf aan de stemming deelneemt. De oude regel

die de volmacht beperkte tot familieleden, bestaat
niet meer. De volmachtkrijger kan per verkiezing
maar één stem bij volmacht uitbrengen.
Als je niet kan gaan stemmen en liever geen volmacht
geeft, breng je voor de verkiezingen je kiesbrief en
je bewijs van afwezigheid binnen bij de dienst burgerzaken.

Hoe stem je met volmacht?

Je stemt eerst zelf in het bureau waarvoor je opgeroepen bent. Daarna ga je naar het bureau waar de
volmachtgever had moeten stemmen. Je neemt je
eigen oproepingsbrief mee, je identiteitskaart, de
oproepingsbrief van degene in wiens plaats je kiest
en het volmachtformulier en het bewijsdocument op
basis waarvan de volmacht verleend werd.

Stemcomputers

Net als bij de verkiezingen in 2014 wordt er gestemd met stemcomputers. Je steekt je stemkaart
in de computer, duidt met je vinger de juiste lijst of
kandida(a)t(en) aan en je bevestigt je stem. Daarna
drukt de stemcomputer je stem af. Dit papiertje
moet je dubbelplooien en inscannen aan de stembus.
Daarna gaat er een klep open waar je het stembiljet
in deponeert.
Vanaf maandag 24 september kan je in het gemeentehuis, de bibliotheek of het sociaal huis oefenen
met de stemcomputers. Onze medewerkers helpen
je graag verder.
Meer info
Ann Borgmans
dienst burgerzaken
014 40 90 77
ann.borgmans@arendonk.be
www.verkiezingen.fgov.be
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Nicole Seels uitgezwaaid
De zomervakantie was voor Nicole Seels meteen ook de
start van een nieuw leven. Sinds 1 juli 2018 geniet zij van
haar welverdiend pensioen. Nicole werkte 17 jaar lang als
schoonmaakster in de gemeentelijke basisschool Sint-Jan
in de Kerkstraat. Ze was daar graag gezien door zowel de
leerkrachten als de kinderen. Haar laatste werkdag werd ze
dan ook uitbundig gevierd en in de bloemetjes gezet.
Bedankt, Nicole, voor jouw jarenlange inzet en geniet van je
pensioen!

Jouw wijkagent: een ideaal aanspreekpunt

Je hebt hem vast al eens gezien in jouw straat: je
wijkagent. Wijkagenten zijn politiemensen die enkel
en alleen werken in jouw buurt. Je ziet ze te voet of
met de fiets en je kan ze altijd aanspreken.
De wijkagent houdt de vinger aan de pols van wat
er gebeurt in zijn wijk. Hij patrouilleert, komt bij je
langs als je verhuist, voert school- en vakantietoezicht uit, bemiddelt bij burengeschillen … De wijkagent luistert ook naar jouw vragen en problemen
en zoekt mee naar een oplossing.
De lokale politie probeert ervoor te zorgen dat de
wijkagent zo dicht mogelijk bij de inwoners staat
en dat ze gemakkelijk te bereiken zijn. Spreek hem
dus gerust aan op straat als je iets wil melden of een
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probleem in de wijk wil aankaarten.
In Arendonk zijn er vier wijkagenten: Chris Van
de Kerkhof, Filip Stouten, Marc Vueghs en Eric
Pelckmans.
Wil je weten wie jouw wijkagent is? Kijk op het
plannetje hiernaast of vul jouw straatnaam in op
www.politiekempennoordoost.be!
Meer info
Wijkbureau Arendonk
Wippelberg 1A
014 40 40 60
wijkarendonk@pzkeno.be
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Nieuwe fusieclub KFC Arendonk Sport
KFC Vrij Arendonk en KFC
Verbroedering Arendonk zijn
verleden tijd. Vanaf dit seizoen
vormen zij samen KFC Arendonk
Sport.
Patrick en Dieter, jullie waren
voorzitter van respectievelijk KFC
Vrij en KFC Verbroedering. Nu spreken we niet
meer over beide ploegen, maar over de gloednieuwe club KFC Arendonk Sport. Om meteen met de
deur in huis te vallen … waarom een fusie?
KFC Verbroedering en KFC Vrij waren allebei clubs
die zowel financieel als sportief gezond waren. Een
fusie was dus in principe niet echt noodzakelijk. De
belangrijkste reden van de fusie heeft te maken
met infrastructurele problemen. Het voetbalstadion aan de Meulegoor is in de laatste versie van
het ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemd komen
te liggen. Er is een uitdovingsscenario afgesproken,
wat betekent dat we daar op termijn weg moeten.
Het gemeentelijk stadion in de Kerkstraat moet
plaats maken voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool Sint-Jan en ook de toekomstige
beschikbaarheid van de terreinen waar KFC Vrij zijn
trainingen afwerkte, was onzeker.
De twee clubs werkten al heel nauw samen voor de
jeugd, en het was vooral uit die hoek dat er geluiden
kwamen dat een volledige fusie alles veel eenvoudiger zou maken. Vorig jaar beslisten beide besturen
dan om over te gaan tot een volledige fusie, zowat
twee jaar vroeger dan aanvankelijk gepland. Gaandeweg zien we nu toch wel heel wat voordelen op
sportief, financieel en organisatorisch vlak. We zijn
nu ook één van de grotere voetbalclubs van de provincie.
Wat is er zo bijzonder aan de nieuwe fusieclub?
Wat de fusieclub bijzonder maakt is dat ze teruggrijpt naar de ‘roots’ van het Arendonkse voetbal.
Zowel het stamnummer als de clubkleuren zijn van
de allereerste Arendonkse voetbalvereniging die
officieel werd ingeschreven bij de Belgische voetbalbond in 1924. Ook de naam van die vereniging
was overigens Arendonk Sport. Dat heeft een aantal
beslissingen - die doorgaans gevoelig liggen bij een
fusie - rond stamnummer en clubkleuren een stuk
gemakkelijker gemaakt!

Aantal leden:
Aantal ploegen:
Leeftijd jongste lid:
Leeftijd oudste lid:

637
ongeveer 40
5 jaar
84 jaar

(al zijn we niet zeker dat die nog actief voetbalt 😊)
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Een fusie betekent ook altijd een beetje loslaten
van traditie. Wat gaan jullie het meest missen?
Zonder twijfel de derby’s. Hoewel de spelers van
beide clubs niet met getrokken messen tegenover
elkaar stonden, waren deze wedstrijden toch altijd
speciaal en waren de spelers altijd extra gemotiveerd om te winnen. De seizoenen dat de eerste
ploegen in dezelfde reeks uitkwamen, was dat altijd
een garantie voor een duizendtal supporters langs
de lijn en een schitterende ambiance.

Wat is de ambitie op sportief gebied?
Het is in de eerste plaats onze ambitie om de
Arendonkse jeugd een degelijke voetbalopleiding
aan te bieden, in een goede infrastructuur en in een
financieel stabiele sportvereniging. Voor de eerste
elftallen rekenen we op een maximale doorstroom
van jeugdspelers, die goed voetbal brengen met
respect voor de sportieve visie van de club. Op
lange termijn willen we ons minstens comfortabel in
tweede provinciale kunnen handhaven.
Waar kunnen supporters de ploegen van KFC
Arendonk Sport komen aanmoedigen?
Het eerst elftal zal meestal in het voormalige stadion van KFC Vrij aan de Meulegoor spelen. Ook
de andere seniorenploegen werken daar hun wedstrijden af. Op termijn willen we de infrastructuur in
Sportpark Heikant uitbouwen om daar alle wedstrijden te spelen. De jeugdploegen spelen er nu al hun
wedstrijden.
Onder het motto ‘Dromen mag’, wat willen jullie
nog graag realiseren met KFC Arendonk Sport?
Bovenaan onze wenslijst staat zeker de uitbouw
van de infrastructuur in Sportpark Heikant: een
bijkomend voetbalterrein, een nieuwe tribune
en kleedkamers. Als we dat binnen een jaar of vijf
voor elkaar krijgen, is dat zeker een droom die uitkomt.
We wensen jullie veel succes in het nieuwe seizoen!

‘Verklapt’ in Arendonk
Op woensdagavond 11 juli 2018 kon je aan de Lamgodsberg genieten van de eerste Arendonkse editie van ‘Verklapt’. ‘Verklapt’ is een reeks boeiende
zomervertellingen van Gazet van Antwerpen en
RTV|TV-PLUS, telkens op een andere locatie in
openlucht. Dit jaar was ‘Verklapt’ voor het eerst te
gast in Arendonk.
Op de planken stond stand-upcomedian Kamal
Kharmach met zijn show ‘De schaamte voorbij’, een
show over Kamals leven als, zo zegt hij zelf, ‘een 200
kilogram zware Marokkaan’. Hij vermaakte het publiek met verhalen uit zijn jeugd en veel zelfspot.
Voorklapper van dienst was Manu Moreau. Met een
flinke portie droge humor maakte hij Arendonk
warm voor een stevig avondje comedy.
Een vierhonderdtal aanwezigen kwam luisteren naar
deze ontspannende zomervertelling, relaxed vanuit
hun stoeltje en met een drankje in de hand. Na afloop ging iedereen voldaan en met een goodiebag
van TV-PLUS naar huis.
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Kleutersportkamp
De laatste week van de zomervakantie was er dit jaar geen
speelpleinwerking van de Speelvogels. Voor de kinderen van
de lagere school was er een aanbod van de Grabbelpas, de
kleuters konden zich inschrijven voor een kleutersportkamp
dat in samenwerking met Sporta vzw werd georganiseerd.
Bijna 50 kinderen schreven zich in en vermaakten zich met
sport en spel, maar ook een aantal knutselactiviteiten in de
Okidohal en turnzaal Kerkstraat. Een actieve week om de
vakantie af te sluiten!
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Initiatieven van de seniorenraad
De Arendonkse seniorenraad zit niet stil. Eind deze
maand verschijnen er extra rustbanken in het centrum van onze gemeente en recent zorgden ze er
mee voor dat heel wat Arendonkse horecazaken hun
toiletten stomavriendelijk maakten. We spraken met
Lieve Nombluez, voorzitter van de seniorenraad.
Van waar kwam het idee om meer rustbanken te
vragen in het centrum?
Een tweetal jaar geleden hoorde ik van verschillende
mensen dat ze nood hadden aan meer rustbanken
tussen hun woning en het centrum. We worden met
z’n allen steeds ouder en mensen blijven graag zo
lang mogelijk thuis wonen. Maar we blijven ook graag
mobiel. Tijdens het seniorenbehoefteonderzoek
enkele jaren geleden kwam echter naar boven dat
er op bepaalde trajecten naar de dorpskern te weinig banken stonden. Vanuit de seniorenraad vonden
we het dan ook onze taak om te onderzoeken op
welke plaatsen de nood het grootst is en er iets aan
te doen.
Hoe hebben jullie bekeken waar er nood was aan
rustbanken?
We hebben beslist om ons te concentreren op het
centrum van Arendonk. De leden van de seniorenraad zijn op pad gegaan om alle banken in het centrum in kaart te brengen. Daarna hebben we ons
in kleine groepen verdeeld en alle plaatsen aangeduid waar we vonden dat er extra banken moesten
komen. De plaatsen die door meerdere groepjes
aangeduid werden, werden weerhouden. Die locaties hebben we dan als advies overgemaakt aan het
schepencollege.

Wanneer worden de extra rustbanken geplaatst?
De banken zijn besteld en worden normaal eind
september geleverd. Daarna zal de technische
dienst ze plaatsen.
Een andere nieuwigheid in Arendonk zijn de stickers die sinds kort bij een aantal horecazaken aan
het raam hangen. Waarvoor dienen die?
Deze stickers tonen dat er in die zaak stomavriendelijke toiletten zijn. Dat is een initiatief van Stoma
Vlaanderen en geeft aan dat er in de (heren)toiletten een vuilbakje staat waar mensen met een stoma
zonder gêne hun zakje kunnen deponeren.

En de seniorenraad besloot om mee op de kar te
springen?
Begin dit jaar stelde Samana de vraag om een
vuilbakje te plaatsen in het herentoilet in zaal
De Garve. Een tijdje later kwam dan een oproep
van Stoma Vlaanderen naar alle gemeentebesturen
om hun openbare toiletten stomavriendelijk te maken. Vanuit de seniorenraad vonden we dat we dit
best konden uitbreiden naar de horeca toe, omdat
dit toch grotendeels een probleem is bij mensen
van onze leeftijd. We hebben alle horecazaken in
Arendonk bezocht en hen gevraagd of ze zich hiervoor wilden engageren, zoals ze in het verleden ook
al deden voor de plaspunten.
Kan je nog eens kort uitleggen wat een plaspunt is?
Plaspunten herken je aan de groene sticker aan het
raam. Je mag er steeds gewoon binnenwandelen
als je naar het toilet moet. Je moet daarvoor niets
betalen en je bent ook niet verplicht om er iets te
drinken.
Bedankt, Lieve, om samen met de seniorenraad
over deze thema’s na te denken en er mee voor te
zorgen dat onze ouderen steeds beter kunnen genieten van hun vrije tijd.

Foto: Bernadette Keersmaekers (ondervoorzitter seniorenraad)
en Lieve Nombluez (voorzitter seniorenraad)
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Voetgangers in het verkeer
Een voetganger is iemand die zich te voet verplaatst. Ook wie met een fiets of bromfiets aan de
hand wandelt of stapvoets in een rolstoel rijdt, is
een voetganger. Verplaats je je met een step, skateboard of rolschaatsen, dan volg je de regels voor
voetgangers zolang je je stapvoets voortbeweegt.
Ga je sneller, dan word je aanzien als een bestuurder
en moet je de regels voor fietsers volgen. Een ruiter
is geen voetganger.
Waar moeten voetgangers lopen?
Een voetganger moet verplicht een voetpad,
trottoir of berm gebruiken als dat aanwezig is. Is dat
er niet, dan mag een voetganger op het fietspad lopen of in het slechtste geval op de rijbaan.
Heb je altijd voorrang bij het oversteken?
Wat wij een zebrapad noemen, heet in de verkeerscode een oversteekplaats voor voetgangers. Bevind
je je als voetganger binnen dertig meter van zo’n

oversteekplaats, dan ben je verplicht die te gebruiken. Wie een zebrapad gebruikt of aanstalten maakt
om het te gebruiken, heeft altijd voorrang op andere weggebruikers, behalve bij spoorvoertuigen
(bijvoorbeeld een tram).
Bij een oversteekplaats met verkeerslichten mag
je uiteraard alleen oversteken als het voetgangerslicht op groen staat. Als er geen oversteekplaats in
de buurt is, dan mogen voetgangers de rijbaan wel
oversteken, maar hebben ze daarbij geen voorrang.
Hoe moeten auto’s zich gedragen aan een zebrapad?
Je mag niet stilstaan of parkeren op het zebrapad en
de vijf meter ervoor. Het is ook verboden om een
auto in te halen die vertraagt of stopt voor een zebrapad. Bij traag verkeer mag je een zebrapad niet
blokkeren.
Verkeersveiligheid, daar werken we met z’n allen aan!

Recycle app in de kijker
Vergeet nooit meer je afval buiten te zetten
met de Recycle app!
Deze gratis app geeft in één oogopslag zowel
de ophaaldagen als de openingsuren van de
verschillende inzamelpunten, zoals containerparken en kringwinkels, weer. Daarnaast heb je
de mogelijkheid om een melding te ontvangen

de dag voor een ophaling. De app heeft ook
een handige sorteerwijzer die je helpt om je
afval bij de juiste fractie te sorteren.
De app werd ontwikkeld door Fost Plus, Bebat
en Recupel en is beschikbaar in de Play Store
(Android) en de App Store (Apple).
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Scouts nemen hun intrek in nieuw lokaal

Het nieuwe scoutslokaal aan de Biesputten is klaar.
Tijdens de zomervakantie maakten al verschillende
jeugdbewegingen gebruik van het gloednieuwe lokaal voor hun jaarlijkse kamp, begin september kon
de Arendonkse scouts eindelijk ook zelf genieten
van het harde werk. We strikten het bouwteam en
hoofdleiding Kaat Verbeek voor een interview.
Het lokaal is net op tijd klaar geraakt. Iedereen blij?
Het lokaal was inderdaad maar net voor de zomervakantie klaar. We waren de dampkap nog aan het
installeren in de keuken en de grote opkuis was nog
bezig toen de eerste groep huurders hun kampmateriaal al aan het uitladen was. Uiteraard zijn we blij
dat het nu klaar is. Blij en ook wel een beetje trots,
want hoewel we dit lokaal bijna volledig met vrijwilligers hebben opgetrokken, hebben we netjes alles
volgens plan kunnen uitvoeren en volledig binnen
de vooropgestelde timing. Een dikke pluim voor de
bijna honderd vrijwilligers die mee zijn komen helpen. Zij hebben nu wel wat rust verdiend.
Architect Luc Elsen kreeg ongetwijfeld ook richtlijnen van jullie mee. Waaraan moest het lokaal
voldoen?
De uitgangspunten voor dit project waren heel duidelijk geformuleerd. Het lokaal moest een duurzaam
en ecologisch gebouw worden, goed geïntegreerd
in de natuurlijke omgeving. Het moest onderdak
bieden aan alle scouts en gidsen van onze groep, niet
zomaar aan een deel van onze leden, en het moest
toegankelijk zijn voor mindervaliden. Er moest ook
voldoende bergruimte voorzien worden waar we
ons sjorhout, bivakmateriaal en andere spullen konden opbergen. En bovenop dat alles moest het ook
de mogelijkheid bieden om het te verhuren voor
kampen of ander recreatief verblijf.
De doelstellingen formuleren was niet zo moeilijk. Maar het was een hele uitdaging om dat ook
financieel binnen ons budget te realiseren. Maar
met onze creatieve financieringsaanpak en de steun
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van alle lotenleners, sponsors, leveranciers en het
gemeentebestuur is het ons gelukt om het ook echt
volgens de doelstellingen te realiseren.
Wat maakt het lokaal zo bijzonder?
Uiteraard past het lokaal met het uitzicht van een
tent volledig bij het avontuurlijke karakter van onze
jeugdbeweging. Maar volgens mij is het meest bijzondere aan dit lokaal dat het er staat door de steun
van al die mensen met een hart voor de scouts die er
financieel aan hebben bijgedragen of die er tijdens
hun vrije momenten met hart en ziel aan zijn komen
meewerken. Het toont aan dat dit project breed gedragen wordt binnen onze scoutsgroep.
Deze zomer werd het lokaal al meteen verhuurd
aan bezoekende groepen, om zo een stukje van de
investering terug te verdienen. Pas in september
konden jullie er zelf intrekken.
Het gaf uiteraard wel een beetje een raar gevoel
dat we niet als eersten gebruik konden maken van
het lokaal dat we zelf gebouwd hebben. Maar het
was belangrijk dat we ons lokaal ook al deze zomer konden verhuren. Want net als zo vaak bij een
bouwproject is ook bij ons de portemonnee na de
bouwwerken zo goed als leeg en komt er een jaar
van afbetalingen aan. Aangezien de verhuur van
ons lokaal voor kampen de belangrijkste bron van
inkomsten is, werd ervoor gekozen om het lokaal
deze zomer al te verhuren. Door die inkomsten zitten we nu weer een tijdje safe.
Heeft iedere tak nu een eigen lokaal?
Nee, we zullen dit lokaal gebruiken met een eigentijdse ingesteldheid van ‘sharing’. Elke zondag bekijken we welke grootte van lokaal elke specifieke tak
nodig heeft voor de activiteit die gepland staat. Zo
krijgt iedereen steeds een lokaal op maat van wat er
op het programma staat.
We wensen jullie veel succes én plezier in het nieuwe
lokaal!

Doar was da …
In de vorige editie zochten we de Toremansmolen.
Daan en Sim Luyten wisten meteen de juiste
oplossing en mochten een AHA-bon ter waarde van
25 euro in ontvangst nemen.

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

Herdenkingsvierdaagse 100 jaar einde WOI
In 2018 is het precies honderd jaar geleden dat er
een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. We
staan dit jaar stil bij het laatste oorlogsjaar en herdenken de Groote Oorlog in Arendonk. Dat doen
we van 8 tot en met 11 november 2018 met verschillende activiteiten en vieringen.

Meer info
Cultuurdienst
014 40 90 99
katrijn.van.gorp@arendonk.be

Een heuse authentieke spiegeltent aan de Lamgodsberg is de place to be gedurende deze vier dagen.
Kom gerust langs in de tent en geniet van een lekker
drankje in ‘Café 1918’.
Het volledige programma ontdek je binnenkort op
de gemeentelijke website. Meestal is de spiegeltent
‘Café 1918’ gratis toegankelijk, voor een aantal momenten kan je tickets kopen bij de dienst vrije tijd.
Hou daarnaast in oktober jouw brievenbus in de
gaten, dan ontvang je voor de laatste keer een
oorlogskrant.
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Dhr. en mevr. De Vocht - Huybs
70 jaar getrouwd
De Vocht Karel °19.10.1924, Arendonk
Huybs Maria °06.09.1925, Arendonk
Gehuwd op 19 juni 1948

Dhr. en mevr. Maeriën - Stoop
60 jaar getrouwd
Maeriën Alois °02.06.1933, Arendonk
Stoop Henrica °08.09.1933, Zevenbergen (Nederland)
Gehuwd op 7 juni 1958

Dhr. en mevr. Koninckx - Dingenen
60 jaar getrouwd
Koninckx Ludovicus °29.07.1935, Antwerpen
Dingenen Jeanne °04.07.1939, Arendonk
Gehuwd op 30 augustus 1958

Dhr. en mevr. Hulselmans - Steemans
50 jaar getrouwd
Hulselmans Henri °31.05.1942, Arendonk
Steemans Marie °17.07.1943, Arendonk
Gehuwd op 30 april 1968

Dhr. en mevr. Meulemans - Paeshuyse
50 jaar getrouwd
Meulemans Leo °15.08.1946, Arendonk
Paeshuyse Christiana °19.05.1948, Arendonk
Gehuwd op 31 mei 1968

Dhr. en mevr. Verdonck - Jacobs
50 jaar getrouwd
Verdonck August, °18.01.1938, Oud-Turnhout
Jacobs Hilda, °13.06.1939, Vosselaar
Gehuwd op 9 juli 1968

Dhr. en mevr. Kenis - De Proost
50 jaar getrouwd
Kenis Gerebernus °09.01.1948, Oud-Turnhout
De Proost Lisette °16.03.1945, Arendonk
Gehuwd op 12 juli 1968

Dhr. en mevr. Elsen - Snels
50 jaar getrouwd
Elsen Jozef °18.04.1945, Arendonk
Snels Hilda °22.08.1948, Arendonk
Gehuwd op 1 augustus 1968

Dhr. en mevr. Van den Bergh - Willems
50 jaar getrouwd
Van den Bergh Victor, °17.04.1939, Oud-Turnhout
Willems Jacqueline °10.02.1947, Weelde
Gehuwd op 20 augustus 1968

Geboorten

Overlijdens

11.03
21.03
22.03
27.03
29.03
03.04
16.04
01.05

05.05
09.05
17.05
19.05
21.05
08.06
08.06
15.06
11.06
20.06
22.06
22.06
26.06
28.06
07.07
07.07
11.07
18.07
21.07
22.07
24.07
25.07
29.07
31.07
02.08
12.08

06.05
06.05
20.05
04.06
14.06
27.06
30.06
08.07
11.07
25.07

Zayn Ibrahim, zoon van Ibrahim Dag en Ruqiya Dag
Kobe, zoon van Roel Delanoy en Marijke Van Olmen
Lennert, zoon van Jan Vissers en Gwyneth Brown
Lander, zoon van Ken Kennis en Natasja Van Handenhove
Noor, dochter van Patrick Wolfs en Tineke Jacobs
Olivia, dochter van Jurgen van Mook en Nathalie Gabriel
Thijs, zoon van Wim Luyten en Heleen Van Nyen
Lana, dochter van Ahmed Harbi
en Al-Hnkawy Hiba Abdulsattar Saadallah
Babette, dochter van Stef Gijs en Valerie Machilsen
Fleur, dochter van Kevin Gentjens en Evelien Heymans
Brent, zoon van Wim Geerts en Jenne Blockx
Wout, zoon van Gert Damen en Sanne Dielis
Dylano, zoon van Delano Meulenhof en Jinelva Fonkel
Pip, dochter van Dieter Berrens en Lindsay Iemants
Akke, zoon van Tom Maes en Cris Van Ceulen
Lume, dochter van Kristof Bartels en Elke De Proost
Féline, dochter van Jenthe Broeckx en Katrien Smeyers
Aris, zoon van Frank Daems en Tinne Wouters

Huwelijken
11.05
19.05
09.06
15.06
23.06
30.06
30.06
07.07
07.07
14.07
27.07
28.07

Petrus Jacobs (1985) en Ruth Knoops (1986)
Joeri Meeusen (1990) en Marlies Liekens (1989)
Peter Provoost (1964) en Wendy Janssen (1971)
Jan Couwenberg (1972) en Linda Hoeks (1986)
Vik Segers (1981) en Leen Segers (1983)
Daan Blockx (1990) en Joke Erpels (1989)
Raf Janssens (1969) en Petra Jozen (1966)
Kevin Kuylen (1991) en Laura Walbers (1992)
Sam Berrens (1991) en Nathalie Heymans (1992)
Jordy Raeymaekers (1991) en Liselotte Van Akeren (1992)
Mike De Roover (1984) en Annelies Stessens (1982)
Vincent Van Dyck (1991) en Kato Van Herck (1991)

Lizette Van Rulo (1936)
Lydia Jacobs (1967)
Anny Van Beers (1943)
Patrick Hagen (1966)
Frans Wouters (1931)
Maria Geudens (1924)
Jozef Sips (1940)
Alfons Verwaest (1957)
Alphonsus Meeus (1924)
Maria Blockx (1936)
Jef De Proost (1925)
Gusta Beirens (1931)
André Peeters (1957)
Wieze Bastiaensen (1929)
Nelly Iemants (1929)
Francine Van Loon (1938)
Marcel Carpentier (1936)
Gilbert Gaukema (1945)
Jan Jespers (1933)
Maria Oris (1937)
Jos Oris (1940)
Renilde Bols (1953)
August Broeckx (1925)
Marina Nuyts (1926)
Julia Borgers (1929)
Irène Geenen (1946)
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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)

miekevanhoudt
Vrijkermis 2018
#tb2017 #roosklakske
#pijltjegooien #2370arendonk

jonasrossie
Sunset at the fields of
#2370arendonk

iriskeysers
#zomergevoel #summer
#plukweide #talander
#2370arendonk

jeroensmeyers1
#verwennerijvandichtbij
#biervanhier #arendonker
#dorpsbrouwerijhumulus
#2370arendonk

willemjorissen
Klaar om de Rode Duivels
supporters uit Nederland te
ontvangen
#brabel #2370arendonk #bbq

dsfocus
Dag 2 starten we met een
groepsfoto 💕
#dsfocus #zomerdansstage #dans
#fun #2370arendonk

anoukvaneemeren
Genieten!!! 🌞💦🌳
#spring #2018 #water #kanaal
#brug4 #waterfiets #genieten
#sunnyday #sunday #nature
#terrasaanhetwater @
terrasaanhetwater #arendonk
#2370arendonk

daisyke5
Lopen, omdat het kan!
#Running #instarun #Training
#Healthy #SportparkHeikant
#BosZwembad #2370arendonk
#kunstintveld

fotomino
Goorken
#2370arendonk#genieten van de
natuur#

