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Watte? 
Buurtkrant! 
Regelmatig krijg jij een buurtkrant in de 
brievenbus met info van de buurt. Denk 
maar aan foto’s van activiteiten die 
hebben plaatsgevonden, wist-je-datjes, 
planning van de verschillende 
activiteiten en andere belangrijke 
informatie die jij niet wilt missen. 

 

Naam kiezen! 
Vind jij buurtkrant geen gepaste naam? 
Stuur dan voor 15 mei jouw idee door. 
We zullen met de verschillende 
voorstellen een poll maken, en deze 
plaatsen op de facebookpagina. Zo ligt 
de keuze in jullie handen. 

 

Het Project Buurtbudget 
Buurtbudget geeft bewoners van een buurt de kans om zelf allerlei initiatieven 
te nemen om de levenskwaliteit en de samenhorigheid in de buurt te 
verbeteren.  

Het project is een samenwerking tussen buurtbewoners, lokaal bestuur en 
Sociaal Huis en wordt financieel ondersteund door Leader, een Europees 
financieringssysteem. De sociale huisvestingsmaatschappij ‘De 
Noorderkempen’ draagt het project een warm hart toe en zal de buurt 
daadwerkelijk ondersteunen. 

We beginnen met op strategische plaatsen picknicktafels en bank(en) te 
plaatsen zodat buurtbewoners elkaar meer kunnen ontmoeten. 

Achter De Bellekens heb je een mooi stukje groen. Hier zal je binnenkort twee 
petanquebanen zien verschijnen. Mensen komen er samen om wedstrijden te 
spelen en elkaar te ontmoeten. 

Om de buurt te verfraaien en samen te werken met alle buurtbewoners gaan 
we de bloembakken een tweede leven geven. Hier zullen bloemenmengsels 
en groenten in geplaatst worden. 

De fietskar kan ingezet worden bij allerlei evenementen die in de buurt worden 
georganiseerd. Hier komen uiteenlopende activiteiten aan bod, denk maar aan 
een carnavalstoet, speelgoedtoer, Halloween-tocht. 
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Pimp het dorp 
We werken mee aan ‘pimp het dorp’ en zullen 
de bloembak aan de Muite laten opsmukken 
door de buurtkinderen. 

Wil je jouw kinderen hieraan laten 
meewerken? Neem contact op met 

karine.soenen@ocmwarendonk.be 

ezra.gooskens@ocmwarendonk.be 

014/40.10.50 

 

 

 
 

Facebook 
Volg jij ons al op facebook? Nee!?                             
Ga dan zeker een kijkje nemen op de 
facebook: “Buurtbudget Arendonk”                   
Zo blijf jij op de hoogte van alle nieuwtjes. 

Verdere verloop 
Vanaf nu starten we met het bestellen en aankopen van de nodige 
materialen. Dit zal telkens gebeuren in samenspraak met de gemeente, 
aangezien ze ons hierin willen helpen.  

De volgende maanden zie je de resultaten hiervan in jouw straat.  

In de maanden mei-juni-juli-augustus staan er verschillende activiteiten 
op planning. De planning hiervan vind je onderaan, noteer het zeker in je 
agenda.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine impressie van de jaarkalender 
In de maanden mei-juni-juli-augustus staan er verschillende 
activiteiten op de planning. Noteer de data zeker in je agenda.  

Meer info volgt zeker nog in volgende buurtkranten!  

Kalender 
Woensdag 8 mei 14u: Feestelijke buurtwandeling met start aan de 
bank in de Valkborch 

Zaterdag 11 mei 14u: Kubb wedstrijd aan de petanquebaan achter de 
Bellekens  

Zondag 19 mei 13u: Weggeefplein aan het Weihof  

Zaterdag 1 juni 14u: petanquewedstrijd aan de petanquebaan achter 
de Bellekens. We nodigen lokaal bestuur en de pers uit. Zorg dat je er 
bij bent! 

Zaterdag 15 juni 14u: gezelschapsspelen aan de bank in de Valkborch 

Vrijdag 28 juni 14u: Einde schooljaar: Kinderfeest aan het voetbalveld  

Elke woensdag in juli en augustus: om 19u buurtbabbel op een bank 

Zaterdag 6 juli 14u: Gezelschapsspelen 

Maandag 12 augustus: Boekenruiltoer: Om 19u aan voetbalveld en 
om 20u aan de flatjes  
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