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Nieuw gezicht
Sinds 1 februari 2018 is er een nieuw gezicht bij de
dienst burgerzaken. Carlijn Haagen zal zich gaan verdiepen in de rijbewijzen en vreemdelingenzaken. Uiteraard
kan je ook steeds bij haar terecht voor de alledaagse zaken, zoals het aﬂeveren van attesten, identiteitskaarten,
paspoorten …
Welkom Carlijn en veel succes!

Op pensioen
We namen op 1 februari 2018 afscheid van schoonmaakster Cecile de Jong. 21 jaar lang stond zij mee in
voor het schoonmaken van de gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten. Nu mag ze genieten van een
welverdiend pensioen.

Nieuwe gezichten
De schoonmaakploeg werd dit jaar ook uitgebreid met
drie nieuwe medewerkers: Bianca Rens, Sandra Ceyssens en Wieteke Van Loon. Bianca en Sandra vervoegen
de schoonmaakploeg van het zwembad, Wieteke is tewerkgesteld in de gemeentelijke basisschool Sint-Jan in
de Kerkstraat.

Colofon
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Wist je dat …
… de Heemkring het Arendonkse caféleven in
kaart wil brengen en daarvoor rekent op jullie
hulp?
De voorbije vijftig jaar is het straatbeeld erg
veranderd. Tussen de twee wereldoorlogen en
zelfs tot in de jaren zestig vond je in elke straat
wel één of meer cafés. De meeste zijn intussen
verdwenen.
In het centrum van onze gemeente was de processietoer een bekend begrip. Niet alleen omwille van de verschillende processies die op verschillende tijdstippen uitgingen, maar ook door
de vele cafés en herbergen die de bezoekers van
de bevrijdingsprijs voor beroepsrenners met de
septemberkermis traditiegetrouw een bezoekje
brachten. Voor sommigen was de toer te lang,
anderen deden er een hele tijd over, maar jaarlijks zakten heel wat Arendonkenaren af naar de
kermis om deze legendarische cafétocht met familie en vrienden te wandelen.
De nieuwtjes van het voorbije jaar werden besproken en doorgespoeld met het nodige gerstenat. De uitslag van de koers werd vaak maar
in het café vernomen en de renners zagen ze
maar sporadisch voorbijrijden.
Er doen veel volksverhalen de ronde over de
Arendonkse cafés en herbergen. Over de uitbaters, de bezoekers, de cafébazen, het aantal
cafés, hun rol in het sociale leven, als verzamelplaats van verenigingen, met spaarkastjes,
vaste klanten …
Na het succes van het boek over het klooster wil

de Arendonkse Heemkring Als Ice Can de geschiedenis van het Arendonkse caféleven in
kaart brengen. Daarvoor doen ze beroep op de
Arendonkse bevolking. Van welke cafés weet jij
nog iets (naam, plaats, data, uitbater, families …)?
Heb je nog leuke anekdotes of foto’s?
Alle informatie is welkom. We halen ze op
of je kan ze bezorgen via de webpagina
www.arendonksecafes.heemkringarendonk.be,
of via Jef Van Steenbergen (gsm 0471 57 61
01). Je kan ook elke donderdagvoormiddag terecht in het Heemhuis met foto’s, documenten,
verhalen …
Met jullie hulp wordt ook deze uitgave weer een
schitterend succes en een waardevol document
over Arendonk!
Bron: Als Ice Can Heemkundige Kring

3

Jorik en Loena op de Olympische Winterspelen in PyeongChang
Van 9 tot 25 februari 2018 vonden de 23ste

Loena

Olympische Winterspelen plaats in het Zuid-

Kunnen deelnemen aan mijn eerste Olympische

Koreaanse PyeongChang. België trok met maar

Spelen was op zich al een droom die uitgekomen

liefst 22 deelnemers naar Zuid-Korea, maar in

is, maar dat ik dit samen kon delen met mijn

Arendonk werd er toch vooral uitgekeken naar

broer maakte het natuurlijk extra speciaal. Echt

de prestaties van dorpsgenoten Jorik en Loena

een unieke ervaring!

Hendrickx. Met respectievelijk een veertiende
en een zestiende plaats mogen ze terecht ﬁer

Jorik

zijn. Maar hoe beleefden zij hun grote avontuur

Onze gezamenlijke droom om hier samen te

in PyeongChang?

staan, hadden we al bereikt. Nu moesten we
onze eigen doelstellingen nog verwezenlijken.

Jorik

We wilden allebei twee mooie prestaties neer-

Op de dag van vertrek moesten we nog twee

zetten, waar we tevreden op konden terugkij-

trainingen afwerken. Daarna propten we snel

ken.

onze schaatsen in de koffers en spurtten naar
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het treinstation. Turnhout – Brussel – Parijs met

Loena

twee volle koffers. Na een vlucht van twaalf uur

Voor mij was het de eerste keer dat ik verder

en een busrit van vier uur kwamen we einde-

vloog dan Europa. Gelukkig was ik er al een hele

lijk aan in het Olympisch dorp. Ik was verrast

tijd voor mijn wedstrijd, zodat ik veel tijd had

door de grootte van mijn kamer: twee enkele

om te bekomen van de jetlag en me goed voor

bedden en een privébadkamer, alleen voor mij

te bereiden. Voordat ik de eerste keer op het

… helemaal niet slecht! De volgende dag al vond

Olympisch ijs mocht, was het de beurt aan Jorik.

de openingsceremonie plaats. Het was echt een

Net als bij elke wedstrijd was ik heel zenuwach-

unieke beleving om te marcheren achter de

tig, maar misschien nu toch nog wel een klein

vlag, en dit keer aan de zijde van mijn jongere

beetje meer dan normaal. Gelukkig kon ik dit

zus. Heel gaaf!

keer mijn zenuwen delen met mijn mama.

Jorik
En tijdens die lange kür schaatste ze de sterren
van de hemel en klom maar liefst vier plaatsen
omhoog! Een trotse broer zat in het publiek, en
ook mijn moeder glunderde.
Loena
Ik ben heel tevreden met mijn resultaten. Een
mooie zestiende plaats, dezelfde plaats als Jorik op zijn eerste Olympische Spelen in Sotsji
in 2014. Ik kan me nu met veel trots een echte
Jorik

Olympiër noemen.

Daar stond ik dan, helemaal alleen op het ijs
… hopen dat alles goed gaat! Na 2 minuten en

Jorik

50 seconden alles te geven, kon ik opgelucht

Dat we onze droom konden waarmaken terwijl

ademhalen. Alle sprongen, pirouetten en passen

onze moeder live kon komen kijken, maakte al-

verliepen vlekkeloos. Het was misschien wel de

les nog specialer. Het was de eerste keer dat ze

beste korte kür die ik ooit schaatste. Om dat net

ons samen zag op een groot tornooi. Een uniek

hier te verwezenlijken, op wat voor elke atleet

moment om dit met ons drietjes mee te maken!

het grootste tornooi is, gaf nog extra energie

Dat dit allemaal mogelijk is gemaakt dankzij

voor de lange kür de volgende dag. De wek-

crowdfunding maakt het nog mooier. Bedankt!

ker werd opnieuw om half 5 gezet, want onze
trainingen waren al heel vroeg. Ook de wed-

Loena

strijden startten al om 10.00 uur, wat eigenlijk

Ook de steun van onze familie, vrienden en sup-

eerder ongewoon is. Dat had te maken met de

porters gaf ons veel moed tijdens de wedstrij-

tv-rechten en het feit dat het dan net prime time

den. Het is een fantastisch gevoel om te weten

was in de Verenigde Staten, waar kunstschaat-

dat er zo veel mensen met je meeleven. We

sen heel populair is. De zenuwen stonden weer

hadden een gezamenlijke droom, en die is uit-

strak gespannen, want er kan veel goed gaan

gekomen!

in een kür … maar ook veel mis. Maar ik wist
dat ik het kon, dat ik hiervoor dag in dag uit
getraind had, jaren aan een stuk. Ik stond klaar
en dacht: “Dit is mijn moment!”. En ik heb mijn
moment genomen en gedaan waarvoor ik naar
daar was gekomen: knallen en twee topprestaties neerzetten. Ik won dan wel geen medaille,
maar dat moment voelde aan als goud. Al dat
harde werken dat werd beloond met een mooie
veertiende plaats, daar had ik op voorhand voor
willen tekenen!
Loena
Daarna was het mijn beurt. Ik maakte jammer
genoeg een foutje in de korte kür, maar gelukkig
was mijn prestatie toch voldoende om door te
gaan naar de ﬁnale. Na die korte kür heb ik wel
even mijn gedachten moeten verzetten om nog
te kunnen knallen in mijn lange kür.
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ComingWorldRememberMe
Van 5 tot 18 maart kwam het mobiele atelier ComingWorldRememberMe naar de Academie. Naast een aantal verenigingen,
groepen en een heleboel losse bezoekers maakten 33 klassen
van de Arendonkse scholen hun eigen beeldje in klei. Zij dragen
allemaal bij tot een reusachtige land art installatie van 600 000
beeldjes in het vroegere niemandsland van de frontzone rond Ieper om alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op Belgische
bodem te gedenken. Op donderdag 22 maart trekt een delegatie
van de Arendonkse basisscholen naar het domein om de beeldjes
mee een plaats te geven in het landschap.
In de galerie van de Academie toonde de expo ‘Kempense Klaprozen’ het onderzoek naar het leven van gesneuvelde Kempense
soldaten. ‘Brieven uit Archieven’ liet dan weer de persoonlijke
kant van het oorlogsgeweld zien met brieven van soldaten en
hun familie van en naar het front. In ‘Operatie Kogelvrij’ ontdekten kinderen op speelse wijze enkele aspecten van het oorlogsleven. Zo kropen zij door prikkeldraad en bemanden ze een bunker.
Ook de CosmoGolem pronkte op het binnenplein: een kolossale
houten reus waarin de bezoekers hun dromen en wensen voor
een betere wereld achterlieten.

Op dinsdag 6 maart trokken onze Arendonkse kleuters vanuit elke school richting de markt, waar zij 600 klaproosjes
plantten rond het herdenkingsmonument als symbool van
hoop. De kleuters van basisschool Voorheide en Atlantis/
Dolﬁjn gingen naar het kerkhof van de Voorheide.
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Boeken & Koeken
Ijzig koud was het de laatste zondag van februari, en een snijdende
wind was te voelen langs de vaart. Maar dat hield de vele bezoekers
van de tweede editie van het boeken- en kunstenevenement Boeken
& Koeken niet tegen. Na Sigarenfabriek P.P. Rubens vorig jaar palmde
De Wildeman alweer een unieke locatie in: Louis Blockx NV, een bedrukkingsatelier voor kunststofzakken. Voor vele Arendonkenaren een
bekende onderneming en de moeite waard om eens binnen te piepen.
De bibliotheek werd gevraagd om enkele auteurs aan te trekken voor
een lezing. In de grote fabriekshal met tot boven gestapelde zakken
sprak bibliothecaris Jan Michielsen gemoedelijk een uurtje rond met
journaliste en meest gegoogelde bekende Vlaming van 2017 Dalilla
Hermans. Zij vertelde enthousiast en openhartig over zichzelf, haar
boek ‘Brief aan Cooper en de wereld’ en hoe zij plots in het middelpunt van de media-aandacht kwam te staan naar aanleiding van een
online artikel over racisme dat viraal ging.
Met enfant terrible Herman Brusselmans zat er een heel andere gast
op het podium. Hij kreeg verschillende vragen van bibliotheekbezoekers voorgeschoteld waarop hij gevat antwoordde. Dat hij een
veelschrijver is, mocht het publiek weten. Hij trakteerde hen dan
ook op enkele passages en columns die van geen andere hand als
die van hem konden zijn.
Maar er waren meer boeken en schrijvers terug te vinden: Melissa Mertens, Sander Verheyen, Patricia Meulemans, Rik Raven, en
ook een stand van Heemkring Arendonk en Standaard Boekhandel.
Daarnaast toonden enkele Arendonkse kunstenaars hun werk: Michaël Marek, Vladimir Tjervonisjenko, Peter Stusz, Lisa Van der Auwera en Nele Cools.
In totaal genoten een 350-tal mensen van deze lezingen en in de
eigenlijke productieruimte, waar de andere deelnemers hun stand
hadden opgesteld, kon je over de koppen lopen. Zo gezellig druk
was het.
Boeken & Koeken 2018 was een schot in de roos. Op naar de derde
editie!
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Speelvo

Met de Spe
jeugddienst

tiewerkingen

verder geor

pleinwerking
Crea & Fun

halve dag in
ze massaal!

teiten vol, v

formule zeer

lvogels Miniclub en Crea & Fun week
Speelvogels Miniclub en de Crea & Fun week pakte de

enst tijdens de krokusvakantie uit met twee nieuwe vakan-

ngen. De Miniclub was exclusief voor kleuters, maar werd
georganiseerd volgens het vertrouwde recept van speel-

rking Speelvogels Arendonk.

Fun was volledig nieuw. Lagereschoolkinderen konden per

ag inschrijven voor een mix aan activiteiten. En dat deden

aal! Met uitzondering van woensdag geraakten alle activi-

ol, veel sneller dan verwacht, wat meteen aangeeft dat de
zeer in de smaak viel!

Online inschrijfsysteem dienst vrije tijd
Niet meer moeten aanschuiven aan de balie in

Deze nieuwe manier van werken wordt stapsge-

het gemeentehuis om in te schrijven voor de ac-

wijs ingevoerd. Het online inschrijfsysteem zal

tiviteiten van de dienst vrije tijd ... Dat zou han-

voor het eerst gebruikt worden voor de inschrij-

dig zijn, nietwaar?!

vingen van de Grabbelpasactiviteiten tijdens de
paasvakantie. Later wordt het ook mogelijk om

Het is de bedoeling om dit op termijn voor alle

van thuis uit bijvoorbeeld een zaal, sportveld of

activiteiten mogelijk te maken. Het online in-

materiaal te reserveren.

schrijfsysteem zorgt ervoor dat je van thuis uit
kan registreren voor bijvoorbeeld activiteiten

Uiteraard blijf je ook in de toekomst nog steeds

van de Grabbelpas, de speelpleinwerking Speel-

welkom bij de dienst vrije tijd om je persoonlijk

vogels, het sportkamp, de Kunstendag voor Kin-

te komen inschrijven voor de activiteiten.

deren of de seniorenreis.

Sportief Arendonk op het podium
het wel eens heel spannend kon worden: judoka Lars Berrens (Belgisch kampioen judo) en
kunstschaatser Jorik Hendrickx (Belgisch kampioen en olympiër) kregen elk 11 stemmen van
de leden van de sportraad. De derde kandidaat,
atleet Tomas Hendrickx (provinciaal kampioen
10 km), volgde met 5 stemmen.
Het publiek zou dus bepalen wie de Sportﬁguur
De sportlaureaten van 2017 werden dit jaar op

2017 zou worden. Met bijna 32 % van de stem-

vrijdag 23 februari 2018 in de bloemetjes gezet.

men zorgde Tomas voor een ﬂinke inhaalbewe-

De gemeentelijke sportraad en het gemeentebe-

ging. Dat was echter niet voldoende om Lars

stuur huldigden zo’n 120 laureaten.

en Jorik in te halen. Lars nam 29 % voor zijn
rekening en Jorik kreeg 39 % van de stemmen

Ook dit jaar werd de trofee van Sportﬁguur van

van het publiek achter zich. Beide resultaten sa-

het jaar uitgereikt, en dit al voor de negende

men (sportraad en publiek) maakten duidelijk

keer.

dat olympiër Jorik opnieuw tot Sportﬁguur werd

De stemming voor de Sportﬁguur verloopt in

verkozen. Omdat hij zelf nog in PyeongChang

twee rondes. Eerst vragen we de mening van de

was, mocht zijn trotse petekind Matisse de Tel-

sportraad, daarna mag het publiek online zijn

jorenlekker in ontvangst nemen.

stem uitbrengen.
Alle laureaten en de foto’s van die avond vind je
De eerste tussenstand maakte duidelijk dat
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op de gemeentelijke website.

Vrijwilligen loont
Arendonk telt met zijn bruisende verenigingsleven
vele vrijwilligers. Enkele geëngageerde krachten
vertellen over hun vrijwilligerswerk bij een aantal
gemeentelijke initiatieven.
Amanda Kums, deelnemer
van (H)echt Arendonk
Of ik mocht voorgesteld worden als een vrijwilliger van (H)
echt Arendonk? Ik was verbaasd, want ik doe niets speciaal. Samen met zovele anderen draag ik m’n steentje
bij. Een kleine praktische hulp,
luisteren naar een verhaal, samen iets leuks doen
en plezier maken, soms raad geven. Het vertrouwen en de vriendschap die ik krijg, is een cadeau!
En ook het omgekeerde is waar, ik leer op mijn
beurt ook steeds bij en ik maak kennis met nieuwe
dingen. Dat geeft me heel veel voldoening! Sinds
mijn pensionering heb ik ook de ‘luxe’ om tijd te
besteden aan (H)echt Arendonk, en ik hoop dit nog
lang te kunnen doen. En als je mij vraagt wat
(H)echt Arendonk voor mij betekent? “Heel eenvoudig: Geluk in kleine dingen.”
Gina
Perez,
vrijwilliger
Spaanse conversatie bib
Ik ben geboren in Bolivia, maar
belandde in België door de liefde. In het verleden gaf ik al les
in de Warande en aan bedrijven. In september 2017 voelde
ik weer kriebels om Spaanse
les te geven, dit keer hier in
Arendonk samen met mijn man. Dat is een ideale
combinatie, want hij kent de cultuur en gebruiken
van zijn land. Op die manier is hij voor mij een goede steun. Dit vrijwilligerswerk geeft me veel voldoening omdat ik mijn kennis kan delen met mensen
die geïnteresseerd zijn in mijn taal en de daaraan
verbonden Spaanse en Zuid-Amerikaanse culturen.
Eén keer per maand bespreken we een thema: een
land, een hobby, een reis … Af en toe nodig ik een
Spaanstalige uit om over zijn land komen vertellen.
Op die manier kunnen de mensen ook de accenten
van de verschillende landen leren kennen.
Kaat Van Houdt, vrijwilliger
Crea & Fun en jeugdraadvoorzitter
Toen ik de vraag kreeg om als
vrijwilliger mee te werken aan
de nieuwe vakantiewerking
Crea & Fun van de jeugddienst,
zei ik meteen volmondig ja.

Vrijwilligerswerk is voor mij iets vanzelfsprekend.
Dat was al zo bij Chiro De Vraai. Daar ben ik sinds
kort mee gestopt, al blijft ik wel actief binnen het
Openluchtbalteam. Stoppen als leiding bij de jeugdbeweging wordt meestal ook gevolgd door stoppen
als afgevaardigde in de gemeentelijke jeugdraad.
Niet in mijn geval! Sinds januari heb ik binnen de
jeugdraad zelfs een tandje bijgestoken. Op 3 februari sprak ik voor de eerste keer de vergadering toe
als voorzitter, voor alle duidelijkheid, ook allemaal
als vrijwilliger. Het mooie aan vrijwilligerswerk is
voor mij simpelweg dat je het vrijwillig doet. Net
omdat het je interesseert, je er graag mee bezig
bent en je er oprecht achter staat, maakt het dat
je er graag tijd voor maakt en gemotiveerd bent
om het echt goed te doen. Een win-winsituatie, je
zet je voor de volle 100% in en krijgt er heel veel
voldoening en dankbaarheid voor terug!
Bedankt, vrijwilligers!
Verenigingen die op zoek zijn naar een helpende
hand en vrijwilligers die een zinvolle vrijetijdsbesteding zoeken, vinden elkaar op het vrijwilligersloket www.arendonkvrijwilligt.be.

Gratis vrijwilligersverzekering voor
verenigingen
Sinds 1 januari 2018 werd de gratis vrijwilligersverzekering door de Vlaamse overheid
overgenomen van de provincies. Voortaan kunnen vrijwilligersorganisaties bij het
Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk
terecht om hun erkenningsnummer voor
deze verzekering aan te vragen. Ontdek
hoe dit in zijn werk gaat op www.gratisvrijwilligersverzekering.be. Organisaties die
eerder al een erkenningsnummer kregen
via de provincies, behouden dit nummer.
Deze collectieve verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Een organisatie kan gratis maximum
100 mandagen verzekeren. Verzekeringen
voor activiteiten in 2018 kunnen worden
aangevraagd via de website van de verzekeraar: www.belﬁus-verzekeringen.be.
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