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De Arendonkse Hufkens:
eeuwenoude paden, ‘gepimpt’ voor morgen
Toerisme Arendonk presenteert een nieuwe
dorpswandeling langs de typische kerkwegeltjes in het centrum, met aandacht voor
Arendonks erfgoed en verrassende details. De
wandeling werd voorgesteld tijdens Open Monumentendag met een zoektocht en de fotoreportage “the making of the Hufkens”, waarbij
je de artiesten van de muurschilderingen aan
het werk zag.
De Arendonkse ‘Hufkens’ (smalle kerkwegeltjes) vormen door hun grillige patroon een
ware doolhof in en rond de dorpskern van
onze gemeente. In vroegere tijden waren deze
paadjes vooral bedoeld om de godsvruchtige
Arendonkenaren sneller naar de kerk te leiden
en om het vee naar de beemden (‘buitenweiden’) te voeren. Deze functies zijn gaandeweg
verloren gegaan, maar tot op vandaag zijn de
Hufkens veelgebruikte doorgangsroutes met
o.a. een zekere aantrekkingskracht voor verliefde koppeltjes. Dit voorjaar werd een belangrijk deel van de Hufkens ‘gepimpt’: tientallen kunstige handen hebben zich op hun
eigen(zinnige) manier creatief kunnen uitleven en de vele betonnen muurtjes een artistieke invulling gegeven.

delnetwerk Kempens Landgoed, de aangewezen manier om onze gemeente uitgebreid te
verkennen. Om de ‘Hufkenservaring’ volop te
beleven, wijkt het traject echter regelmatig
af van de bewegwijzerde paden. De routebeschrijving houdt je daarbij op de juiste weg,
met (detail)foto’s om de aandacht extra te
prikkelen. Je vindt de routebeschrijving bij de
dienst vrije tijd in het gemeentehuis, in de bibliotheek en bij de toeristische infopartners.
Veel wandelplezier!

De nieuwe Hufkenswandeling is gedeeltelijk
gebaseerd op de knooppunten van het wan-

Colofon
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Met pensioen
Gust Witvrouwen
Wie binnenkort nog wil langskomen bij de dienst grondgebiedzaken om advies te vragen aan Gusje
is eraan voor de moeite. Gust Witvrouwen, de bekendste medewerker van deze dienst, is sinds 1 juli
met pensioen. 38 jaar en 2 maanden heeft Gust bij de gemeente
Arendonk gewerkt. Je kon bij hem niet alleen terecht voor allerlei info met betrekking tot bouwen en verbouwen, ook voor de
voetbaluitslagen van Verbroedering Arendonk en FC Vrij kwamen
inwoners langs bij hem om al dan niet eensgezind de matchen te
ontleden.
De sfeer op de dienst was steeds gemoedelijk en er mocht al eens
gelachen worden. Dat heeft Gust door de jaren heen eigen gemaakt aan de dienst. Nu kan hij met volle teugen genieten van zijn
kinderen en kleinkinderen.

Gust Witvrouwen

Met pensioen
Josée Sterckx
Op vrijdag 1 september ging Josée Sterckx met pensioen. Josée kwam in dienst van de gemeente
in 1988. Samen met Laura Stulens en Maria Smets werd ze aangeworven om onder leiding van
Frans Van Deuren de catalogi en de collecties van de verschillende privébibliotheken klaar te maken om opgenomen te worden
in de gemeentelijke openbare bibliotheek, die in 1989 opgericht
werd aan de Wampenberg. Later werd ze naast haar functie als
bibliotheekmedewerkster ook tewerkgesteld als halftijdse administratieve kracht in de Arendonkse Academie. 28 jaar lang heeft
Josée het beste van zichzelf gegeven om onze bibliotheek te doen
groeien tot wat ze nu is, waarvoor hartelijk dank van alle lezers en
de collega’s. Veel plezier met je nieuwe leven, Josée, en bedankt
voor je jarenlange inzet!
Josée wordt opgevolgd door Lieve Vanherck. We wensen haar veel
succes.

Josée & Lieve

Nieuwe gezicht bij de dienst vrije tijd
Kim Rossie
De vrijetijdsdienst zwaaide op 1 augustus Maria De Laat uit. Zij
mag na veertig jaar trouwe dienst van een meer dan verdiend pensioen gaan genieten. Maria was met haar vergaarde kennis, met
omzwervingen bij verschillende diensten, vaak een aanspreekpunt
en vangnet voor de jongere collega’s. Zo behoorden in de loop
der jaren onder meer belastingen, kermissen en markten tot haar
takenpakket. De laatste jaren van haar actieve loopbaan was ze
de drijvende kracht achter het vrijetijdsbeleid voor senioren en
balieverantwoordelijke voor de toeristen.
Sinds 1 september vervangt onze huidige poetscoördinator Kim
Rossie haar. We wensen Kim veel succes met haar nieuwe functie.

Kim Rossie

Nieuwe gezicht bij de werkliedendienst
Sinds 1 juni is de werkliedendienst versterkt met een stielman
houtbewerking. Marc Verbraeken zal, samen met Bart De Vocht,
instaan voor alle werken die betrekking hebben op schrijnwerkerij.
We wensen Marc heel veel succes.
Marc Verbraeken

3

Handelaars op de Vrijheid in de kijker
Onze gemeente kent een mooie en uitgebreide mix van winkels, horeca en diensten. Onze inwoners
en bezoekers kunnen voor de meest uiteenlopende zaken terecht bij de lokale handelaars. Daar mogen we trots op zijn! Spijtig is dat vooral het centrum van Arendonk te kampen heeft met leegstaande
handelspanden. Daarom wil het gemeentebestuur werk maken van een kernversterkend detailhandelsbeleid. Met een aantal stimulerende maatregelen willen we van de Vrijheid een sterk kernwinkelgebied
maken.
We reserveren plaats in ons magazine om de winkels op de Vrijheid in de kijker te zetten. In deze editie
stellen we De Lekkere (Leonidas) en Speelgoed Deproost aan je voor.

De Lekkere (Leonidas)
Vrijheid 2 – Karin Sneyers
Ik zie hier een mooie winkel met heel veel
lekkers. Ik vermoed dat hier veel klanten komen voor een cadeautje voor gelegenheden
zoals verjaardagen, een dankjewel voor een
speciaal iemand ...?
Inderdaad. Chocolade kan altijd gegeven worden.
En er zitten veel gelegenheden in een jaar, waar
wij elke keer naartoe werken: Valentijnsdag, Pasen, Moederdag, Vaderdag, binnenkort weer de
Sint met leuke chocolade ﬁguren en zoetigheden ...
Tijdens de feestdagen is ons assortiment altijd extra uitgebreid. We hebben niet alleen pralines, we
kunnen ook leuke geschenkmanden maken. Bedrijven maken daar bijvoorbeeld ook gebruik van, als
attentie voor hun personeel of als relatiegeschenk.
Onze andere troef is doopsuiker. Al dertien jaar
verzorgen wij doopkorven, met alle grote merken.
Een zalig artikel om te doen en zeer trendgevoelig.
Dat volgen we dan ook heel kort op, omdat we dat
zelf zo belangrijk vinden.
Klanten kunnen hier hun Joyn-klantenkaart
met QR-code scannen. Je staat duidelijk open
voor nieuwigheden. Tegelijkertijd slaag je er
in een heel gezellige uitstraling te bewaren.
We hebben inderdaad al enkele jaren het systeem
van Joyn, waarbij klanten kunnen sparen voor verschillende producten. Daaraan kan ook het nieuw
betaalsysteem Payconiq gekoppeld worden, heel
handig. Maar met bancontact of gewoon contant
betalen kan natuurlijk ook.
Zelf vind ik het vooral belangrijk dat de mensen
in een gezellige zaak binnenkomen. Daar werk ik
dagelijks aan. We moeten de regels van Leonidas
strikt navolgen, om de eenheid van hun merk naar
voor te brengen en te behouden. Zo zijn de winkels
voor iedereen direct herkenbaar. Maar ik leg toch
ook heel graag mijn eigen accenten. Alles mooi
verpakken en uitstallen, de etalage aankleden …
dat is iets waar ik veel waarde aan hecht.
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Speelgoed Deproost
Vrijheid 48 – Lieve Deproost en Johan
De winkel van familie Deproost op Vrijheid
48 is er al twee generaties lang. In 1999
heb jij de fakkel overgenomen.
Inderdaad, mijn vader startte een ﬁetsenwinkel in dit pand. Hij zocht toen iets om ook in
de winter bezig te blijven, omdat ﬁetsen meer
iets is voor tijdens de zomer. Sinterklaas komt
in de winter … en zo is hij bij speelgoed terecht
gekomen. Zelf ben ik er van kleins af aan mee
ingerold en uiteindelijk heb ik beslist de speelgoedwinkel verder te zetten.
Vinden we hier ook veel meer dan speelgoed?
Ja, het breidt altijd wat uit, van alles komt er ook
meer en meer. Maar het zijn wel allemaal dingen
die bij kinderen horen: schoolgerief, knutselen,
tekenen en zelfs boeken. Ook buitenspeelgoed
mag niet ontbreken. Kinderen gaan op kamp,
dus we hebben ook kampeerspullen. Carnaval
en alles wat daarbij komt kijken, dat hoort er
ook bij. Kortom, alles voor kinderen, dat is toch
wel de rode draad in onze winkel.
Je doorstaat duidelijk de concurrentie van
grote ketens zoals Dreamland en Fun en
zelfs de Bol.com’s van deze tijd. Hoe komt
dat volgens jou, wat is jullie sterkte?
Ons aanbod en de prijs. Met ons assortiment en
de prijzen mogen we naast de grote ketens gaan
staan. We proberen het hele jaar door van het
ene seizoen naar het andere te werken. We beginnen met carnaval, dan komt het voorjaar en
de zomer met het accent op buitenspeelgoed,
daarna het schoolgerief en als laatste de cadeautjesperiode in december. Zo vallen we nooit
stil. We blijven bezig!

Winkels en horeca op de Vrijheid: Apotheek De Vrijheid · Assurance · Bakkerij Beersemans · Bakkerij Van Broekhoven Koen · Bistro M · Broodjeszaak
De Vrijheid · De Gouden Arend · De Grill · De Kapper · De Lekkere (Leonidas) · De Mèt · De Ster · De Ville · Delhaize · Expres · Filemina · Frituur Bij Jef
Marktapotheek · Mila & Me · Optiek Michielsen · Schoenen Dixie’s · Speelgoed Deproost · ‘t Knabbelend Uiltje · Tropische Winkel · ’t Schaartje

De Gezellen veroveren Ieper
Op de honderdste verjaardag van de slag om

wezigen vergeten. Een onuitwisbare belevenis.

Passchendaele

tele-

De volgende dag bezochten De Gezellen de

visiezender BBC een indrukwekkende herden-

organiseerde

de

Britse

plaats waar de Canadese legerarts John Mc-

kingsplechtigheid voor de honderdduizenden

Crae het beroemde gedicht over de klaprozen

slachtoffers van de Groote Oorlog. De Aren-

schreef, ‘In Flanders’ Fields’. Uiteraard zongen zij

donkse Gezellen hadden Ieper al een maand

daar ook hun versie van het lied. De bus stopte

daarvoor ingenomen, met hun zang weltever-

verder nog bij het Canadese oorlogsmonument

staan.

‘The Brooding Soldier’ en op de begraafplaatsen
van Duitse soldaten in Langemark en Vladslo,

Op zaterdag 10 juni trok ons Arendonkse man-

met de ontroerende beelden van het treurende

nenkoor met een bus fans naar de Westhoek.

ouderpaar. Telkens bracht het koor met enkele

Na een bezoek aan het grootste Gemenebest-

passende liederen hulde aan de slachtoffers.

soldatenkerkhof Tyne Cot verzorgde het koor in
de namiddag een stemmig herdenkingsconcert

Voor De Gezellen was deze tweedaagse uitstap

in de prachtige Anglicaanse Saint George’s Me-

ongetwijfeld een hoogtepunt in hun 35-jarig

morial Church in Ieper.

bestaan. Zij brachten eerder al hun oorlogsrepertoire ten gehore in Oud-Turnhout en Mol. Het

Maar het hoogtepunt moest nog komen. ‘s

is nu uitkijken naar hun bijdrage aan de herden-

Avonds was het koor te gast bij de dagelijkse

kingen van Wapenstilstand in 2018 in Arendonk.

Last Post Ceremony onder de majestueuze
Menenpoort. Na het klaroengeschal volgde een
pakkende minuut stilte. Daarna kregen de Gezellen de eer om twee liederen te zingen terwijl
tientallen kransen voor de gesneuvelden werden
neergelegd. Nooit nog zullen de Gezellen de on-

Om zichzelf een cadeautje te doen, trokken
De Gezellen het voorbije jaar ook naar een
opnamestudio. Echte fans kunnen de cd met
een vijftiental van hun succesnummers proberen te bemachtigen bij één van de leden.

troering en tranen van de ongeveer 1 500 aan-
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Tien jaar
‘Dag van de Solidariteit’
De Dag van de Solidariteit vierde op zondag 10 september 2017 haar tiende verjaardag. In de aanloop
naar deze feesteditie konden we de organisatoren
strikken voor een interview.
Hoe is de ‘Dag van de Solidariteit’ ontstaan?
Eigenlijk is het al meer dan tien jaar geleden begonnen. Tussen 2004 en 2007 werd in Arendonk ‘Tukuypaj’ georganiseerd. Dit was een project in Chili voor
mensen met een mentale beperking. Door het organiseren van een marktdag, toen al op de tweede zondag
van september, konden we jaarlijks een ﬂink bedrag
doorstorten naar ‘Tukuypaj’ om het dagcentrum in
Chili verder te kunnen uitbouwen. In 2007 kreeg het
project geen overheidssubsidies meer en hield de vzw
Tukupaj op te bestaan. Ons team van vrijwilligers besliste om wel door te blijven gaan met de marktdag
en ging op zoek naar andere projecten om te steunen,
dichter bij huis. Die vonden we in VIBO De Brem en
VIBO De Ring in Turnhout en activiteitencentrum De
Rusthuif in Arendonk. In 2008 werd de tweede zondag van september omgedoopt tot ‘Dag van de Solidariteit’ en dus vierden we dit jaar de tiende editie.
Wat houdt deze dag in?
Tijdens de ‘Dag van de Solidariteit’ is er heel wat te
beleven. Normaal gaat alles door op de speelplaats
van basisschool Sint-Clara. Door de slechte weersvoorspellingen zijn we dit jaar uitzonderlijk uitgeweken naar de Bemdhal. We starten de dag met een
brunch, maar er wordt ook een vrijetijdsmarkt gehouden. Daar is voor ieder wat wils te vinden: zelfgemaakte juweeltjes, een snoepkraam, kleding, zelfgemaakte conﬁtuur, een kraampje van de Wereldwinkel
… Meestal zijn er 20 tot 25 kraampjes. De inkomsten van die dag zijn voor de mensen zelf, de 25 euro
standgeld die ze betalen gaat naar het goede doel.
We voorzien ook animatie voor de kinderen. Zo was
er al eens een zoektocht door de school, maar ook
verschillende spelletjes of knutselactiviteiten. De hele
dag door zijn er ook optredens van een aantal lokale
groepjes. Uiteraard is er ook een bar en een groot terras waar de mensen gezellig iets kunnen drinken en
een hapje kunnen eten.
De bedrijven in Arendonk en omstreken dragen ook
elk jaar hun steentje bij. Zij kunnen voor een schappelijke prijs lunchpakketten bestellen bij ons. Die
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worden op vrijdagmiddag geleverd. Mensen die zon-

Facebookpagina verlootten we ook tien brunches on-

dag niet kunnen komen brunchen, hebben ook de mo-

der onze volgers. Maar ook de dag zelf maakten de

gelijkheid om een ontbijtbox te bestellen, die aan huis

mensen kans op leuke prijzen. Er werd een aanwezig-

geleverd wordt.

heidstombola gehouden, waarbij ze verschillende prij-

Om dit allemaal georganiseerd te krijgen, kan onze

zen konden winnen. Er werd ook een groot kunstwerk

werkgroep gelukkig rekenen op een grote groep vrij-

gemaakt, waaraan alle aanwezigen konden meewer-

willigers. Elk jaar zijn er 200 tot 250 vrijwilligers in de

ken.

weer om van deze ‘Dag van de Solidariteit’ een succes
te maken. Velen van hen komen ook elk jaar terug.

Wat hebben de drie projecten al kunnen realise-

Het is heel ﬁjn om te zien dat de mensen ook echt

ren met jullie steun de voorbije jaren?

wíllen komen helpen.

Al heel wat! Een hek rond de speelplaats, een afdak,
spelmateriaal voor op de speelplaats, een spelotheek,

Wat is er veranderd tijdens de afgelopen tien

een rolstoelﬁets, een huisje waar kinderen met au-

jaar?

tisme zich even kunnen terugtrekken op drukke mo-

Het grootste verschil is dat ons initiatief veel meer be-

menten, een afwasstraat voor het sociaal restaurant

kendheid heeft gekregen in Arendonk. In 2012 mocht

… Maar het zijn niet altijd materiële zaken. De men-

de ‘Dag van de Solidariteit’, in het kader van 800 jaar

sen van het activiteitencentrum zijn ook eens op va-

Arendonk, eenmalig doorgaan aan De Wissel. Dat was

kantie geweest met het geld dat ze van ons gekregen

echt goede promotie voor ons. Veel mensen kwamen

hebben. Het was heel ﬁjn om achteraf te zien hoe zij

vanaf dan elk jaar opnieuw terug of boden spontaan

daarvan genoten hebben.

aan om te komen helpen het jaar erna.
Onlangs hebben we een rondleiding gekregen in VIBO
Vorig jaar hadden we voor het eerst een wijnbar. Die

De Brem waarbij getoond werd welke zaken de af-

stond er dit jaar opnieuw. Ook de kraam met tweede-

gelopen tien jaar allemaal gerealiseerd werden door

handsboeken en de tweedehandsﬁetsenverkoop wa-

onze steun. Het geeft een enorm goed gevoel om ook

ren er dit jaar weer.

echt te kunnen zien waarvoor we zo hard gewerkt
hebben.

Hebben jullie iets speciaals gedaan voor de tiende editie?

Vorig jaar hebben we in totaal 12 000 euro kunnen

Om onze jubileumeditie te vieren, kregen alle

schenken aan de drie projecten. We hopen dat we dat

Arendonkse huishoudens die op huisnummer tien

de komende jaren zeker kunnen evenaren!

wonen een hapje en een drankje cadeau. Via onze
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Zomer in de buurt
Buurtdrinks, straatbarbecues, spelnamiddagen … De buurten in Arendonk zijn springlevend! Kleine of
grote activiteiten in de buurt brengen mensen samen en zo leren buren elkaar beter kennen. Arendonk
telt maar liefst 38 erkende buurtverenigingen. Als erkende buurtvereniging kan je beroep doen op allerlei
voordelen, zoals een projectsubsidie voor je activiteit, ingrediënten voor wafels en chocomelk bij Sinte
Katherina of materiaal uit de gemeentelijke uitleendienst. Ook deze zomer gingen op vele plaatsen straatfeesten, buurtbabbels en gezellige samenkomsten door.
Meer info
Dienst vrije tijd – 014 40 90 99
katrijn.van.gorp@arendonk.be

Wist je dat …
… het vernieuwde Arendonkse Heemmuseum binnenkort zijn deuren opent?
Velen zullen niet meer weten dat het eerste heemkundig museum zich oorspronkelijk naast het gemeentehuis op de zolder van het Huis Deroissart bevond. Het werd destijds, in 1983, plechtig geopend
door provinciegouverneur Andries Kinsbergen.
Het succes van dit kleine, intieme en gezellige
museum en de aanwinsten die de Arendonkenaars
aanbrachten, zorgden ervoor dat de Heemkring
in 2000 verhuisde naar de huidige locatie aan het
Molenwiel. In een verbouwde industrieloods werd
een totaal nieuw museum met ontmoetingsruimte,
archief en vergaderlokaal uit de grond gestampt,
met hulp van de gemeente en het bedrijf Ravago.
Meer dan vijftien jaar kende het museum veel succes. Vooral de attributen van de sigarennijverheid
vormden de sleutel en trokken vele bezoekers aan,
uit heel Vlaanderen. Elk succes kent echter hoogten en laagten. De veroudering van de Heemkring
had tot gevolg dat de uitbating stilaan op een lager
pitje begon te branden.

aangegaan om het bestaande museum op te knappen tot
een gloednieuw Heemhuis 2.0. Een Heemhuis dat
gericht is naar alle Arendonkse bewoners, maar
vooral naar de jongere generaties. Ook de opgebouwde erkenning ver buiten de gemeentegrenzen zal opnieuw worden beklemtoond en zal een
troef zijn voor de vele bezoekers van buiten onze
gemeente.
Als alles meezit, wordt het nieuwe museum eind
dit jaar nog geopend en zal het opnieuw voor het
publiek toegankelijk zijn.
Tijdens de Nacht van het Kempens Erfgoed op
20 oktober wordt in het Heemhuis de nieuwste tentoonstelling geopend. Die zal volledig
draaien rond het Arendonkse klooster dat dit
jaar precies 300 jaar bestaat. De tentoonstelling zal plaatsvinden in de gloednieuwe cafetaria. Kom dus zeker een kijkje nemen.

Een vernieuwd en verjongd bestuur is, samen
met aantal vroegere bestuursleden, de uitdaging

Bron: Als Ice Can Heemkundige Kring

Een gemachtigd opzichter, wat is dat ook weer?
Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van scholen. Een gemachtigd opzichter is een onmisbare schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van onze gemeente. Het zijn personen die groepen kinderen,
scholieren, personen met een handicap en bejaarden helpen bij het oversteken. Dat kan zijn bij een zebrapad, maar ook op andere plaatsen. Een
gemachtigde opzichter mag daarbij het verkeer stilleggen, gebruik makend
van een verkeersbordje. Een gemachtigd opzichter heeft niet dezelfde bevoegdheden als een agent. Zo mag hij/zij bijvoorbeeld geen proces-verbaal
opmaken of identiteitscontroles doen.
Gemachtigd opzichter

Agent

• kan enkel het verkeer stilleggen om een groep
voetgangers te helpen oversteken
• aan een zebrapad, zonder zebrapad en aan verkeerslichten wanneer het groene mannetje oplicht, enkel in de gemeente waar hij/zij is aangesteld
• draagt geen uniform, maar is wel herkenbaar
met ﬂuohesje of jas + driekleurige armband
• legt verkeer stil met verkeersbordje C3 (rond wit
bord met rode rand)

• kan het verkeer op elk moment stilleggen en
ook regelen
• mag zowel voetgangers als ﬁetsers helpen
oversteken op gelijk welke plaats binnen de
politiezone waar hij/zij bevoegd is
• draagt politie-uniform met politielogo
• legt verkeer stil met armbeweging

Tips voor ouders
• Maak als ouder steeds gebruik van een oversteekplaats met een gemachtigd opzichter.
• Neem nooit zelf het initiatief om over te steken maar wacht tot de gemachtigd opzichter het verkeer
stillegt en een teken geeft om over te steken.
• Wil je oversteken met de ﬁets, stap dan naast je ﬁets het zebrapad over. Een gemachtigd opzichter mag
immers alleen maar voetgangers helpen bij het oversteken.
• Wanneer een gemachtigd opzichter het verkeer stillegt moet elke bestuurder stoppen. Dat geldt ook
voor alle ﬁetsers die op de weg of op het ﬁetspad rijden.
Verkeersveiligheid, daar werken we met z’n allen aan!
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Fiets jij al naar je werk?
Dankzij de verbeterde ﬁetsinfrastructuur, elektrische ﬁetsen en een groeiend bewustzijn kiezen
meer en meer mensen om met de ﬁets naar het
werk of naar school te rijden. Een verstandige
keuze, want ﬁetsen is zowel goed voor je lichaam,
je geest als voor je portemonnee.
Waarom de ﬁets nemen?
• Fietsen is een goede cardio oefening waarmee
je veel verschillende spieren traint en lichaamsvet verliest. Met iedere dag naar het werk ﬁetsen, kan je al na enkele weken duidelijk resultaat zien aan je lichaam. Daarnaast is ﬁetsen
een goede manier om je hoofd leeg te maken
en is het prettig om na een harde werkdag uit
te waaien. Weg met de stress en kom maar op
met die ontspanning!
• Niet alleen de aanschaf maar ook het gebruik
van een auto is zeer kostelijk. Denk maar aan
verzekering, onderhoud, parkeergeld en de
hoge brandstofprijzen. Bovendien betalen veel
werkgevers een ﬁetsvergoeding en vinden ﬁetsen hun ingang tot het globale loonpakket.
• Op het ﬁetspad ontwijk je de hele ochtendspits,
gedaan met in de ﬁle te staan!
• Geen parkeerstress meer. Zoek niet langer
urenlang naar een parkeerplaats en betaal
geen torenhoge parkeerkosten.
Hoe houd je het vol?
• Geef jezelf een beloning als je de eerste week
hebt volgehouden. Denk hierbij aan een luxe
lunch of een leuke gadget voor op je ﬁets.
• Sta er elke keer bij stil hoeveel vet en calorieën
je verbrandt per ritje. Dat kan ﬂink oplopen. Je
ziet jezelf ﬁtter en slanker worden.
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• Er zijn heel wat apps voor je smartphone om
ﬁetsen naar het werk te stimuleren. Zo zijn er
verschillende apps waarbij je je ﬁetsprestaties
vast kan leggen en daarmee punten scoort.
• Veel werkgevers belonen hun werknemers met
een ﬁetsvergoeding als ze met de ﬁets naar het
werk komen en de auto laten staan. Dat kan
aan het einde van de maand een leuk zakcentje
opleveren.
Voordelen voor werkgevers
Ook werkgevers zijn gebaat met ﬁetsende collega’s. Fietsende werknemers zijn namelijk gezonder, productiever en minder gestresseerd. Dat
betekent meer output en minder ziekteverlof. Je
werknemers aanmoedigen om te ﬁetsen en hen
daarvoor belonen levert dus heel wat winst op.
Het gemeentepersoneel gaf alvast het goede
voorbeeld. In de maand juni werd aan onze medewerkers gevraagd om vaker met de ﬁets naar
het werk te komen. De daad werd bij het woord
gevoegd, met een fraai resultaat tot gevolg. Er
werd maar liefst 1 000 km meer geﬁetst dan in
juni vorig jaar. Om hen te belonen en hen te stimuleren om te blijven ﬁetsen, kregen alle ﬁetsende collega’s een gezonde lunch aangeboden door
de milieudienst.
Ook het gemeentebestuur wil haar inwoners aanmoedigen om zo veel mogelijk de auto te laten
staan en de ﬁets te nemen. Om dat op een veilige manier te laten gebeuren, werden er recent
verkeerslichten geplaatst op het kruispunt van de
Huiskens en de Hoge Mauw. Later dit jaar komt
er ook een bijkomend verkeerslicht in de Kapelstraat, aan het kruispunt met de Wampenberg.

Zorgeloos verhuren via Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen
Een woning verhuren verloopt niet altijd van een

zoals uithuiszetting of opvolging van wanbeta-

leien dakje. Het beheer van je huurwoning slorpt

lingen. Verhuren via een SVK biedt nog tal van

vaak meer tijd en energie op dan je lief is. Als

andere voordelen. Zo word je belast op het ka-

je dit liever niet meer zelf doet, kan je je pand

dastraal inkomen en niet op de werkelijke huur-

ook verhuren via Sociaal Verhuurkantoor Noor-

inkomsten en ziet het SVK toe op het onderhoud

derkempen. Het sociaal verhuurkantoor vraagt

van je woning.

geen commissieloon, wel een billijke huurprijs.
En wat als je woning nog moet worden opgeHet sociaal verhuurkantoor (SVK) neemt je werk

knapt? Ook dan kan samenwerken met een SVK

dan over en staat in voor volgende zaken:

interessant zijn. De Vlaamse overheid voorziet

• keuze van de huurder en het huurcontract

verschillende premies (verbeteringspremie, re-

• opmaak van een plaatsbeschrijving en an-

novatiepremie …). Er is ook een belastingver-

dere administratieve taken

mindering voor verhuurders die werken uitvoe-

• inning van de huur

ren in woningen die ze verhuren aan een SVK.

• brandverzekering

Informeer bij SVK Noorderkempen voor welke

• organisatie van eventuele herstellings- en

premies je als eigenaar in aanmerking komt.

onderhoudswerkzaamheden voor rekening
van de huurder
• begeleiding van de huurder indien nodig

Verhuren via een SVK kan ook een oplossing zijn
om langdurige woningleegstand en eventuele
opname in het leegstandsregister te vermijden.

Voordelen
Het SVK huurt je woning om die onder te verhuren en is dus zelf hoofdhuurder. Bijgevolg is
het SVK verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen. Als eigenaar loop je dus niet het risico
geen (of laattijdig) huurgeld te ontvangen of
verzeild te raken in lastige en dure gerechtelijke

Meer info

procedures. Het SVK staat garant voor de maan-

SVK Noorderkempen VZW – Otterstraat 116,

delijkse stipte betaling van de huur. Het sociaal

2300 Turnhout – tel. 014 44 26 72

verhuurkantoor zorgt indien nodig ook voor de

info@svknoorderkempen.be

minder aangename contacten met de huurder

www.svknoorderkempen.be
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Doar was da …
In de vorige editie zochten we de kasseiweg aan de Huiskens.
Anne-Mieke Borghs werd geloot uit de correcte antwoorden en nam
een AHA-bon ter waarde van 25 euro in ontvangst.
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▼

Dhr. en mevr. Van Lieshout - Coomans
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 13 juli 1957
Van Lieshout Jozef °26.02.1934, Arendonk
Coomans Maria °28.02.1933, Arendonk

Dhr. en mevr. Mertens - Moelans
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 27 april 1957
Mertens Lodewijk °19.01.1934, Retie
Moelans Maria °01.04.1935, Arendonk

▼

▼

Dhr. en mevr. Stessens - De Vocht
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 6 juni 1957
Stessens Lodewijk °24.01.1933, Retie
De Vocht Ivonne °24.09.1935, Arendonk

▼

Dhr. en mevr. Maes - Schoofs
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 9 mei 1957
Maes Lodewijk °24.09.1933, Arendonk
Schoofs Josepha °30.04.1936, Bladel en Netersel

Dhr. en mevr. Goris - Van Poppel
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 5 juni 1957
Goris Albertus °10.04.1933, Oud-Turnhout
Van Poppel Catharina °02.10.1936, Arendonk

▼

▼

Dhr. en mevr. De Proost - Embrechts
70 jaar getrouwd - Gehuwd op 31 juli 1947
De Proost Hendrik °22.06.1925, Retie
Embrechts Julia °10.06.1925, Arendonk

Woar is da?
Maak kans op een echt
Arendonks geschenk! Herken
jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk 15 november 2017 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.
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▼

▼

Dhr. en mevr. Van Laarhoven - Van Dommelen
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 18 mei 1967
Van Laarhoven Jozef °01.02.1939, Arendonk
Van Dommelen Petronella °18.06.1944, Poppel

Dhr. en mevr. Theuws - Maas
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 28 juli 1967
Theuws Johannes °06.02.1944, Bergeyk
Maas Matthea °11.12.1946, Reusel

▼

▼

Dhr. en mevr. Vervecken - Mertens
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 28 juni 1967
Vervecken Petrus °12.07.1938, Arendonk
Mertens Maria °11.04.1943, Kasterlee

Dhr. en mevr. Vansweevelt - De Bie
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 8 juli 1967
Vansweevelt Petrus °20.05.1945, Arendonk
De Bie Magda °30.06.1946, Arendonk

▼

Dhr. en mevr. Otten - Pelkmans
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 27 mei 1967
Otten Leo °28.07.1942, Arendonk
Pelkmans Maria °15.07.1941, Poppel

Dhr. en mevr. Meeus - Meeus
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 2 augustus 1967
Meeus Josephus °12.02.1944, Oud-Turnhout
Meeus Paula °18.09.1945, Oud-Turnhout

▼
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▼

Dhr. en mevr. Bruyndoncx - Sips
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 27 juli 1957
Bruyndoncx Joseph °07.09.1934, Arendonk
Sips Francina °05.05.1937, Dessel

▼

▼

Dhr. en mevr. De Vocht - Elsen
60 jaar getrouwd - Gehuwd op 16 juli 1957
De Vocht André °17.08.1932, Arendonk
Elsen Lisette °02.12.1935, Arendonk

Dhr. en mevr. Heymans - Meeus
50 jaar getrouwd - Gehuwd op 1 juli 1967
Heymans Gustaaf °12.03.1946, Arendonk
Meeus Maria °11.03.1945, Oud-Turnhout

Geboorten

Overlijdens

18.12.16 Salaar Ahmad, zoon van Qaisar Masoud en Sehrish Abbas

05.04
12.05
16.05
25.05
29.05
03.06
06.06
22.06
27.06
01.07
12.07
13.07
14.07
15.07
20.07
22.07
24.07
01.08
02.08
17.08

12.01
10.02
27.02
23.03
07.04
17.04
18.04
21.04
24.04
26.04
05.05
11.05
14.05
14.05
21.05
26.05
01.06
10.06
13.06
15.06
19.07
21.07

Kaio, zoon van Kelly van Meir en Eveline Leyten
Josh, zoon van Nick Janssens en Inny Smet
Fran, dochter van Dirk Hendrix en Katrien Vervecken
Meike, dochter van Glenn Ruts en Maartje Koks
Jaylano, zoon van Michael de Klerk en Gonita Pruijmboom
Jarno, zoon van Jef Wolput en Jill Vanlook
Hailey, dochter van Charlene Sneyers
Ryan, zoon van Jan Hendrickx en Mieke Maes
Brick, zoon van Arne Raeymaekers en Cindy Van Herck
Mees, zoon van Filip Mortier en Sjouke Hendrickx
Loan, zoon van Glenn Van Cantfort en Stephanie Mattheussen
Emma, dochter van Marc Verbraeken en Soﬁe Van der Veken
Gloria, dochter van Kristof Vervecken en Annelies Castelyns
Zayn, zoon van Dennis Kanawi en Sana’a Cassandra Rosalina
Wannes, zoon van Pieter Van Herck en Eva Verbeek
Viktor, zoon van Jef Ooms en Bieke Blockx
Jirthe, dochter van Wout Claessen en Lynn Huysmans
June, dochter van Bas Van Hees en Lies Heymans
Femke, dochter van Christof Berghmans en Mijke Klerks
Seth, zoon van Peter Verelst en Vanessa Van Olmen
Mike, zoon van Patryk Lopatka en Monika Lopatka
Estelle, dochter van Bart Verheyen en Elise Raaymakers

Frans Bierens (1944)
Willy Moelans (1946)
Maria Elsen (1945)
Carolus Leysen (1935)
Jaan Bols (1934)
Richard Peeters (1945)
Leo Meulemans (1935)
Jacoba Van Prooijen (1928)
Rie Heymans (1928)
Maria Huybs (1924)
Chris Eelen (1945)
Jeanne Van Gool (1928)
Tony Zwijsen (1937)
Tinneke Strauven (1949)
Letje Slegers (1917)
Elza Goris (1936)
August Jacobs (1923)
Maria De Proost (1932)
Josepha Aerts (1933)
Gust Wuyts (1945)

Huwelijken
10.06 Jimmy Fabrie (1975) en Eva Goysens (1975)
17.06 Ben Van Beers (1981) en Annelies Van Gompel (1978)
24.06 Rob Van Steenbergen (1987) en Joke Anthonissen (1990)
01.07 David Mols (1987) en Julie Verbeke (1990)
01.07 Peter Leyten (1984) en Lisa Geuens (1993)
01.07 Nik Wouters (1990) en Tinne Berrens (1990)
07.07 Stijn Smeyers (1991) en Isabelle Sledsens (1993)
07.07 Jelle van der Vaart (1988) en Kirsten Leyten (1985)
08.07 Diederik Camacho (1989) en Katrien Vansonhoven (1985)
15.07 Stefan Vanherck (1987) en Katrien Blancquaert (1986)
28.07 Dimitri Van Espen (1980) en Evy Huysmans (1977)
04.08 Yoni Van Herck (1993) en Liene Segers (1993)
11.08 Carlo Latorre (1981) en Lies Mertens (1986)
11.08 Michiel Wils (1990) en Chloé Van Bourgognie (1991)
19.08 Swen Van Laere (1986) en Bieke Faes (1986)
19.08 Thomas Beersemans (1990) en Michelle Turelinckx (1993)
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Breng jij Arendonk mee in beeld?
Deel je instagramfoto’s met #2370arendonk en misschien staat
jouw foto hier volgende keer! (opgelet: daarvoor moet je proﬁel
openbaar staan)

demivromans
Klaar voor nog een dag! #Dabberkes
#speelvogelsarendonk
#VDS
#2370arendonk

madamtourtjes
•traditie• #tractorwijding #oogstfeesten
#2370arendonk #landelijkebewegingen
#landelijkegilde #kvlv #klj

jan.van.camfort
Afsluiter #kampvuur #chiro #sinthubertus #2370arendonk #meeuwengruitrode
#kampstagram #dagenvolchiro

winnepinn
#art #painting #portrait #brightcolors
#different #painters #2370arendonk

ils_pijpers
Avondwandeling met de kids #2370
arendonk #genieten #boerenbuiten
#dommeliserookbij #toppertjes ❤

ellen.nice
The sun is shining, the weather is sweet
#sunday #sunshine #summertime #relax #2370arendonk

maarten_bertels
New menu #august #sardine #pulledpork #tijgertomaat #konijn #erwt
#meloen #vijg #granola #bistrom
#2370arendonk
#wellegelukkig
#mmmm #voorsmaakje

proostkristel
#2370arendonk #hufkens

katrieniemants
#kunstintveld #2370arendonk

