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“Proef de Kerst”

# verbinder
# mensen mens
# bruggenbouwer
# wereld reiziger
# dol op lekker eten

Wij zijn weer druk bezig met de organisatie van het kerstevenement
“Proef de Kerst”. Dit evenement zal worden gehouden op vrijdagavond 14 december van 19.30 tot 20.30 uur. Zoals het er nu naar
uitziet zal het zeker zo’n succes worden als verleden jaar. We kijken
uit naar jouw aanwezigheid. Zodra het programma bekend is hoor je
meer van ons.

“Mijn naam is Ron Jansen en
woon inmiddels ruim 20 jaar in
Arkel. Gertouwd en twee kinderen. Ik zit in de dorpsraad omdat
ik me verbonden voel aan ons
dorp. Naast mijn werk ben ik
actief als vrijwilliger bij de EHBO
Arkel en ben lid van de vrijwillige
brandweer in Gorinchem.”

Verkeersactie
‘Te gast in Arkel’
Op donderdagmiddag 18 oktober om
15.00 uur begon op de Brede School
Lingewaard de verkeerscampagne ‘Te
gast in Arkel’. De campagne maakte
weggebruikers op een positieve wijze
bewust van het gewenste rijgedrag op
de doorgaande route Stationsweg –
Schotdeuren – Dam door Arkel. Aan de
actie werkten politie, inwoners, dorps
-raad, gemeente en een aantal kinderen uit groep 6-7-8 mee van de Brede
School Lingewaard. De actie werd door
automobilisten heel positief ontvangen
en is zeker voor herhaling vatbaar.

Dorpsraad Arkel bestaat uit mensen die zonder
uitzondering ‘hart’ hebben voor Arkel. Die zich
willen inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp.
In de ruim 6 jaar dat we nu bestaan hebben zich
meerdere mensen enige tijd ingezet voor de
dorpsraad.
En dat heeft mooie resultaten opgeleverd; de Lingehof, behoud van
apotheek, dorpskamer met biebafhaalpunt, zomerkamp op het waardje
en natuurlijk ....... Arkel.nl. Elk lid heeft
met speciﬁeke interesses en kennis een
waardevolle bijdrage aan die resultaten
geleverd. Hartelijk dank daarvoor.
Recent hebben Karin Schreuder en
Curt Roth om verschillende redenen
aangekondigd te gaan stoppen. Dat
vinden we heel jammer maar gelukkig is
Ron Jansen juist weer aangesloten. Dat
neemt niet weg dat we wel versterking
kunnen gebruiken.
Wat maakt Arkel nog leuker en aantrekkelijker om te leven, te wonen en te

werken. Je kunt bij ons zelf onderwerpen aan dragen maar er zijn ook dingen
die nu spelen.
De komende tijd zijn we bezig met
onder andere; de ontwikkeling van
het waardje. Of het bedenken van een
leuke entree voor Arkel. De dijk naar
beneden langs het voormalige gemeentehuis naar het raadhuisplein kan
een restyling gebruiken. Kortom leuke
onderwerpen waarbij jouw inbreng
goed van pas komt.
Heb je interesse of wil je eerst een keer
sfeerproeven? Laat het weten via
info@dorpsraadarkel.nl of schuif aan
op de 3e maandagavond van de maand
in de dorpskamer (brede school)

1 juni
online!
Onze aandachtspunten
de komende tijd:
het waardje
leuke entree voor Arkel
toerisme en recreatie
bedrijvigheid
cultuur en sociaal
groen en spelen
voorzieningen
bereikbaarheid

Het danspaleis
feestweek Arkel 1035
De dorpsraad wil graag iets betekenen
voor alle inwoners en alle leeftijden. Zo
hebben wij tijdens de feestweek Het
Danspaleis geadopteerd. Wat was het
gezellig en wat heeft iedereen genoten.
Alles was dan ook tot in de puntjes
verzorgt, een mooie dansvloer, gezellige
tafeltjes waar lekkere hapjes werden
geserveerd en natuurlijk advocaat met
slagroom of een borrel.
Maar vooral mooie dansmuziek waar
volop op werd gedanst, je kon de
mensen zichtbaar zien genieten van
een overduidelijk heerlijke middag,
zeker voor herhaling vatbaar!
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