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Op 1 januari 2021 heeft Sandra Van
den Bogaart haar tijdelijke job als
poetsmedewerker in het zwembad
vaarwel gezegd om met een vast
contract aan de slag te kunnen.
Sandra versterkt het poetsteam
op GBS Voorheide en zal daar
de schoonmaak van de refter
verzorgen. Daarnaast poetst zij ook
in de gebouwen en woningen van
het OCMW.
Wij zijn heel blij met de komst van
Sandra en wensen haar veel succes!

In het gemeentehuis maakt Jasper
Foets sinds 1 maart 2021 deel
uit van het team van de dienst
grondgebiedszaken.
Jasper heeft net zijn doctoraat
afgerond in Luxemburg en begint in
Arendonk aan een nieuwe uitdaging
als omgevingsambtenaar milieu.
Hij zal inwoners, bedrijven,
milieudeskundigen … informeren
over allerlei milieuaangelegenheden
en fungeren als aanspreekpunt
daarvoor. Daarnaast behandelt
hij mee omgevingsvergunningsaanvragen, coördineert hij het
gemeentelijk milieu-, klimaat- en
afvalbeleid en volgt hij verschillende
acties rond dierenwelzijn en energie
op.

Julia kreeg haar eerste coronaprik op campus
De Lusthoven van Woonzorggroep Arendonk.

Honderdjarige krijgt
eerste coronaprik
Julia Jansen staat in het plechtige
geschiedenisboek van Arendonk
opgeschreven als de eerste inwoner
van Arendonk die gevaccineerd werd
tegen het coronavirus op Arendonks
grondgebied. De kranige dame - wiens
officiële naam Maria is - woont sinds
augustus 2020 op campus De Lusthoven
van Woonzorggroep Arendonk. Daar
kreeg ze eind januari ook het vaccin
toegediend.
Op 24 augustus 2020 werd Julia
honderd jaar. Als een harde werkster,
daar stond ze in ons teljorenlekkerdorp
altijd voor gekend. Het heeft haar
geen windeieren gelegd, want toen
het woonzorgcentrum getroffen werd
door een COVID-uitbraak, wist ze die
kleine micro-organismes al met glans te
bedwingen.
Door corona is ze het afgelopen jaar
- net zoals zovelen - niet meer in de
mogelijkheid geweest om naar haar
hobby van de Okra te gaan, dat vindt
ze nog steeds zeer spijtig. “Ik ben heel
tevreden dat ik nu gevaccineerd ben”,
vertelt Julia overtuigd. “Ik hoop dat het
leven snel weer gewoon zijn gang kan
gaan en we terug veel mensen mogen
ontmoeten. Dat ik dit nog allemaal moet
meemaken op mijn leeftijd.”
De levenslust van de eeuwelinge
heeft inspirerend gewerkt op de
andere bewoners en medewerkers van

Woonzorggroep Arendonk om zich ook
te laten vaccineren tegen COVID-19.
Op campus De Lusthoven werd een
vaccinatiegraad gehaald van maar liefst
97,50% en campus De Vrijheid moet met
91,50% hier zeker niet voor onderdoen.
Laat je zelf ook vaccineren
Vaccinatie tegen COVID-19 kan
voorkomen dat je ernstig ziek wordt
en kan levens redden. Wij roepen
daarom op om je, net als Julia, te laten
vaccineren wanneer dit mogelijk is. Niet
alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar.
Vaccinatie is gratis en vrijwillig. Het is
een persoonlijke keuze die elk van ons
weloverwogen moet nemen.

Maar minstens 70 procent van de
bevolking ouder dan 18 jaar moet een
vaccin gekregen hebben. Dat is de
drempel om als samenleving veilig te
zijn voor het coronavirus. Als te weinig
mensen zich laten vaccineren, dan
geraken we niet uit de pandemie.
Ook nadat je gevaccineerd bent, is het
belangrijk om de coronamaatregelen
te blijven volgen. Pas als iedereen de
kans heeft gekregen om zich te laten
vaccineren en minstens 70% van de
bevolking beschermd is, kunnen we de
maatregelen loslaten en ons vertrouwde
leven weer oppikken.

Vaccinatiecentrum Weelde Depot
Inwoners van Arendonk kunnen voor hun prik terecht in hangar 5 van Weelde
Depot in Ravels.
Eerstelijnszone (ELZ) Kempenland gaat hun uiterste best doen om in volle
capaciteit ongeveer 1 400 personen per dag te kunnen inenten. De maximale
hoeveelheid inentingen is echter afhankelijk van de beschikbaarheid van het aantal
vaccins. De piek in vaccinaties is voorzien in juni en juli, maar we hopen allemaal
dat het vroeger kan. Wanneer je wordt gevaccineerd, hangt af van je leeftijd, je
beroep en je gezondheidssituatie. Deze volgorde wordt bepaald door de hogere
overheid.
Meer info
www.elzkempenland.be
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Sportlaureaten in de
bloemetjes gezet
De sportlaureatenviering is normaal gezien hét moment om de knappe sportieve
prestaties van enkele Arendonkse sporters in de kijker te zetten. Helaas, dit jaar
geen fysieke viering. Wel een deurbezoek bij de sportkampioenen van 2020 of een
uitreiking van de prijs op de sportclub zelf om hen persoonlijk te feliciteren met het
behaalde resultaat.
Ook op de gemeentelijke website en Facebookpagina werden hun prestaties
in de verf gezet, zodat zij ook dit jaar de aandacht krijgen die ze dubbel en dik
verdiend hebben. Benieuwd naar het filmpje met alle kampioenen?
Scan de QR-code hiernaast en bekijk het op onze website.

Maak kennis met
ons Arendonks
toptalent

Roy Van Beek

ATLETIEK

Het Arendonkse jumpingtalent Roy Van Beek
ging aan de haal met de titel van ‘Sportfiguur
van het Jaar’ 2020. De Sportfiguur werd dit keer
uitzonderlijk niet verkozen door het publiek,
maar de raad van bestuur van de sportraad
was het er unaniem over eens dat Roy met
zijn uitzonderlijke prestatie de titel meer dan
verdiend heeft.

Luc De Kinderen
provinciaal kampioen veldlopen masters E (+55)
Marthe Meeus
provinciaal kampioen indoor 800 m junioren
Jarne Smolders
provinciaal kampioen indoor 800 m junioren

PAARDENSPORT
Julie Van de Ven
nationaal kampioen Dressuur klasse D B1
Norah Smets
provinciaal kampioen Dressuur klasse B B1
Senne Goris
nationaal kampioen Dressuur klasse L1
Roy Van Beek
nationaal kampioen Jumping junioren

JUDO
Edmond Dumitrache
provinciaal en nationaal kampioen U15 -38 kg
Lars Berrens
provinciaal en vice-nationaal kampioen U18 -66 kg

VOETBAL
1ste elftal Heren KFC Arendonk Sport
kampioen 3de provinciale reeks C
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verkozen tot Arendonkse
Sportfiguur van 2020

Roy, jij bent uitgeroepen tot ‘Sportfiguur van het Jaar’ 2020.
Proficiat! Waaraan heb je deze titel te danken?
Mijn overwinning op het Belgisch kampioenschap Jumping bij
de junioren, denk ik. Daarnaast heb ik het voorbije jaar ook veel
internationale wedstrijden gereden waar ik als beste Belg ben
geëindigd en waren er veel landenwedstrijden die we gewonnen
hebben.
Knap! Is één van die prestaties extra speciaal voor jou?
Dan toch wel het Belgisch kampioenschap. Dit was mijn laatste
jaar als junior, dus dan is het fijn om te kunnen winnen. Het was
een mooie afsluiter. Volgend jaar kom ik bij de Young Riders
terecht. De tegenstand wordt beter en is ook wat ouder. Ik ben
dan terug de jongste, maar met de kwaliteit van paarden die ik
nu heb, kan ik misschien wel meedoen op dat niveau.
Je hebt er een bijzonder succesvol jaar opzitten, terwijl dit toch
net een heel vreemd jaar was. Heeft corona voor jou dan een
positieve invloed gehad op je prestaties?
Positief is het voor niemand, denk ik. Maar we hebben veel tijd
gehad om te kunnen trainen in de tijden dat er geen wedstrijden

De raad van bestuur van de sportraad was het er unaniem
over eens dat Roy de titel meer dan verdiend heeft.

Dit was mijn laatste jaar als junior, dus dan
is het fijn om te kunnen winnen.
waren. Maar hoe meer wedstrijden, hoe
beter natuurlijk, ook om in het ritme te
kunnen blijven. Dus echt positief zou ik
het niet noemen.
Nam de afwezigheid van publiek bij de
wedstrijden de druk misschien wat weg?
Van stress heb ik nooit veel last. Het
is altijd plezanter om met publiek
te rijden, maar ook zonder publiek
blijven wedstrijden heel belangrijk. Het
belangrijkste blijft om te winnen, of er
nu publiek is of niet. We willen altijd
vooraan staan.
Wat staat er op de planning voor het
komende jaar?
Voor ons staat in mei het volgende
Belgisch kampioenschap al op het
programma. Daar ga ik zeker aan
meedoen. En in de zomer terug heel wat
internationale wedstrijden, als ze mogen
doorgaan natuurlijk.

Het Belgisch kampioenschap doe je
dan mee in de categorie van de Young
Riders?
Ja, mijn eerste wedstrijd bij de Young
Riders. We zullen zien wat het wordt.
Als het me lukt om ook hier goed te
presteren, zal het nog een grotere
voldoening geven.
Je hebt intussen van je hobby je beroep
kunnen maken. Was dit altijd al een
droom van jou?
Ik ben er al van jongs af aan mee bezig,
mijn ouders ook. Ik ben opgegroeid in de
paardenwereld. Dat was hetgeen ik wilde
doen. Overdag werk ik nu fulltime in een
stal voor het opleiden van paarden. Thuis
hebben we ook nog paarden staan die ik
train en verzorg. Ik ben heel blij dat ik dit
kan doen, dat ik die kans krijg. Als je er
dan nog eens goed in bent, is dat dubbel
plezier.

Je hebt op jonge leeftijd al heel wat
bereikt. Zijn er bepaalde doelen of
dromen die je voor ogen hebt naar de
toekomst toe?
Meedoen op het hoogste niveau, wat
wereldbekers rijden, dat zou super zijn.
Of de Olympische Spelen natuurlijk,
dat wil iedereen wel. Of dat haalbaar is,
zullen we in het midden houden, maar
dat zou echt de max zijn.
Je bent alleszins goed op weg. Heb je
nog een boodschap voor de Arendonkse
sporter?
Gewoon in jezelf geloven. Er hard voor
werken en niet te snel opgeven.
Bedankt, Roy. We kijken alvast uit naar
jouw prestaties in 2021!
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Ken je

De twee looproutes zijn 100% onverhard
en laten je de natuur beleven in het Hoge Vijversbos.

Nieuw
loopparcours in
Hoge Vijversbos
Bewegen in de natuur zorgt niet alleen voor fysiek maar ook voor mentaal
welzijn. In de bossen van de Hoge Vijvers kan je voortaan genieten van de
natuur op een vast loopparcours.
In samenwerking met Arac vzw, Agentschap voor Natuur en Bos en Sport
Vlaanderen werden er twee routes uitgestippeld, eentje van 6 km (groene
bordjes) en een langere route van 13 km (blauwe bordjes).
Beide routes zijn 100% onverhard en
laten je de natuur beleven in het Hoge
Vijversbos. Er zijn twee startplaatsen
voorzien: aan de parking van de
Wouwershoeve (De Lusthoven 58)
vertrekken de groene en de blauwe
lus in het noordelijk gedeelte van het
bos. In het zuidelijk gedeelte kan je aan
de parking van het Hoge Vijversbos
(Mierdseweg 41) instappen op de blauwe
route.
Wil je nog wat meer kilometers maken?
Maak dan de oversteek via Talander (gele
bordjes) naar de routes van Ravels die
ook recent werden gerealiseerd in de
Gewestbossen.
Trek je loopschoenen aan en beleef het
in de natuur!
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al?

Met Hoppin wordt in heel Vlaanderen een
nieuw mobiliteitsmerk gecreëerd voor
combimobiliteit. Combimobiliteit - het woord
zegt het eigenlijk zelf al - is een systeem
waarbij reizigers op één traject verschillende
vervoersmiddelen kunnen gebruiken.
Combimobiliteit zal in de toekomst meer en
meer een reflex worden zodat mensen vaker
en vlotter openbaar vervoer, deelauto’s,
taxi’s, deelfietsen en e-steps gaan gebruiken
en combineren als ze zich verplaatsen.
Met Hoppin worden alle beschikbare
mobiliteitsoplossingen onder één noemer
gebundeld. Die uniformiteit moet mensen
helpen om hun weg te vinden in het
complexe aanbod van vervoersopties.
Het eerste Hoppinpunt voor Arendonk zal
vanaf 2022 gerealiseerd worden ter hoogte
van campus De Vrijheid van Woonzorggroep
Arendonk, aan het kruispunt WezenstraatVrijheid-Begijnhof. Er komt daar in de
nabijheid van de bushaltes een overdekte
fietsenstalling met deelfietsen. De perrons
van de bushaltes worden er aangepast zodat
ook rolstoelgebruikers zelfstandig de bus
kunnen gebruiken. In een latere fase kan
het Hoppinpunt nog uitgebreid worden met
deelwagens.
Meer info
hoppin.be

Vrijheid 62: pand zoekt
invulling
Centraal in het kernwinkelgebied ligt Vrijheid 62 te wachten. Op jou? Of op iemand die je
kent? Alleszins … op iemand die dat pand met een nieuw concept wil invullen!
De gemeente stelt het pand op Vrijheid 62 ter beschikking
voor starters, verhuizers of andere tijdelijke invullingen via
handelshuur van korte duur. Bedoeling is om nieuwe projecten
groeikansen te geven, zodat zij hun concept kunnen proberen
en dat nadien op een andere plaats kunnen verderzetten.
Vrijheid 62 is een zeer centraal gelegen handelspand in het
centrum van Arendonk. De volledige breedte van de gevel
aan de straatzijde (9 m) heeft etalage van de vloer tot het
plafond. De handelsruimte heeft een oppervlakte van zo’n
55 m². Het is een open ruimte, die naar eigen voorkeur verder
ingericht kan worden. Het pand kan gehuurd worden voor
detailhandel, maar ook bepaalde diensten, ambachten, cultuur
en ontspanning komen in aanmerking. Je kiest zelf de periode:
minimum drie maanden, maximum één jaar. De huurprijs
bedraagt 400 euro per maand.
Wie kan zich kandidaat stellen?
• starters die nog geen ondernemingsnummer hebben;
• herstarters die na een periode van inactiviteit opnieuw
willen starten;
• verhuizers: bestaande Arendonkse handelszaak of dienst
buiten het kernwinkelgebied die de intentie heeft naar
het kernwinkelgebied te verhuizen en dat eerst eens wil
uittesten;
• bestaande Arendonkse ondernemer die een nieuwe
activiteit of deelactiviteit als handelszaak of dienst
wil starten (bv. een schrijnwerker die een winkel met
zelfgemaakte meubels wil starten);

• bestaande handelszaak of dienst buiten Arendonk die de
intentie heeft naar het kernwinkelgebied in Arendonk te
verhuizen en dat eerst eens wil uittesten;
• bestaande Arendonkse handelszaak of dienst die om
bepaalde redenen (bv. verbouwing, wegenwerken) tijdelijk
een andere locatie nodig heeft.
Kandidaten voor Vrijheid 62 kunnen binnen een zogenaamde
‘open oproep’ op elk moment hun aanvraag indienen. Twee
keer per jaar (30 november en 31 mei) worden alle ingediende
kandidaturen beoordeeld en wordt de huur effectief
toegewezen. Binnen de eerste oproep werden geen projecten
ingediend, dus zodra een goede kandidaat zich aandient, kan
de huur uitzonderlijk al meteen toegewezen worden, ook al is
de tweede ronde van de ‘open oproep’ nog lopende tot 31 mei
2021.
Heb je interesse? Wees er dan snel bij. Of laat al iets van je
horen, zodat we weten wie met het idee speelt een aanvraag
in te dienen.
Neem je eens graag een kijkje binnen? Maak gerust een
afspraak via 014 40 90 67 of kristine.nijs@arendonk.be.
Meer info
www.arendonk.be/vrijheid-62

met steun van
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Handelaars op Vrijheid in d
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! Gelukkig geraken ook
meer en meer panden in ons kernwinkelgebied Vrijheid ingevuld met nieuwe zaken.
In deze editie van ons magazine stellen we Haarmode Modini en Trento aan je voor.

Haarmode Modini

Vrijheid 69 - Monique Luijkx
Voor velen ben je geen nieuw gezicht, want je had jarenlang
een kapsalon in Kapelstraat. Je verhuisde je zaak naar Vrijheid
69 net op het moment dat kapsalons omwille van corona
een tweede keer moesten sluiten. Je hebt hier heel hard
doorgewerkt om op tijd klaar te zijn voor opening zodra de
coronamaatregelen dat weer zouden toelaten. Wat heb je in
het pand allemaal veranderd?
Het was hier een schoenenwinkel met schabben en een
magazijn. Om daar een kapsalon van te maken, hebben we
eigenlijk alles volledig gestript en gerenoveerd: nieuwe vloer
gelegd, toilet gerenoveerd, alles geschilderd, leidingen en
elektriciteit, tussenwanden geplaatst, nieuwe verlichting, nieuw
meubilair, een nieuwe keukenblok … We zijn de verhuurder
heel dankbaar dat we al snel de sleutel kregen om met de
verbouwingen te starten. Ik ben heel tevreden met het
resultaat, zo mooi hebben we het nog nooit gehad. We kregen
ook veel positieve feedback van voorbijgangers toen we aan het
werk waren. Dat is wel een voordeel van dit pand op Vrijheid,
hier zitten we echt ‘in the picture’.
De tweede lockdown voor de kappers duurde veel langer dan
verwacht, tot eindelijk het nieuws kwam dat vanaf 13 februari
terug opgestart mocht worden. Hoe was dat voor jou?
Een rollercoaster van emoties is het geweest. Je wil heel
graag je werk doen, dat is toch wel je passie. En ik miste vooral
ook de contacten. Ik was heel blij dat we in februari opnieuw
konden starten, ook al is dat nog altijd niet onder normale
omstandigheden. Corona maakt vooral dat het spontane wat
weg is. En net dat is waar ik in mijn kapsalon wél echt voor wil
gaan, met een heel gemoedelijke en warme sfeer. Dat doe ik
met verlichting, kaarsjes, geuren, muziek … Kortom: het luchtig
houden, omdat het voor iedereen toch wel een stressperiode is.
De eerste weken zijn we gestart met een team van drie. Want
na die tweede lockdown wilde natuurlijk iedereen meteen terug
naar de kapper. Gelukkig hebben we hier de ruimte om ons
aan de maatregelen te houden. Maar ik wil toch de rust blijven
creëren.
Solidair zijn, elkaar helpen, dat is nu in tijden van corona
belangrijker dan ooit gebleken. Mijn nieuwe buren bijvoorbeeld,
de pizzeria hiernaast, hadden problemen omdat hun
elektriciteitsaansluiting niet voldoende was voor hun pizzaoven. Zij moesten lang wachten op een nieuwe zwaardere
aansluiting, ik heb hen in de tussentijd mee gebruik laten maken
van mijn elektriciteitsaansluiting. Ook de gemeente heeft mij
een mooie steun in de rug gegeven. Zonder die extra steun
zou het me niet gelukt zijn. De eerste lockdown is financieel
echt een nekslag geweest voor mij. Ik heb toen besloten mijn
huis in Kapelstraat te verkopen en een pand te gaan huren
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Monique verhuisde haar zaak naar Vrijheid
net op het moment dat kapsalons omwille van
corona een tweede keer moesten sluiten.

voor mijn zaak. Ik heb dan dit pand op Vrijheid gevonden. Van
de gemeente heb ik subsidie gekregen voor een groot deel
van de renovatiekosten voor mijn nieuwe kapsalon. Tijdens de
lockdown heb ik dan ook niet stilgezeten, maar altijd vooruit
gedacht. Ik heb ook veel steun gekregen van familie, vrienden,
buren, klanten … Daar ben ik hen heel dankbaar voor. Ik ben
helemaal klaar voor deze nieuwe start!

Naast het gewone kapsalon
kan ik als haarwerkspecialist nóg meer
betekenen voor die mensen.
Monique, zaakvoerder Haarmode Modini

Vertel eens wat meer over Haarmode Modini. Wie kan hier
terecht? En wat bied je allemaal aan?
Haarmode Modini is een kapsalon voor dames, heren en
kinderen. We zijn vooral gespecialiseerd in kleurtechnieken.
Daarnaast heb ik eigenlijk nog een andere passie: haarwerken,
haarstukjes en pruiken. Dat heb ik nu eindelijk kunnen
realiseren. De afgelopen jaren heb ik daar verschillende
cursussen voor gevolgd. Hier in mijn nieuwe kapsalon heb ik
de kans gegrepen om er ook een aparte ruimte voor te maken,
heel rustig, volledig privé. Het zijn vaak mensen die zwaar ziek
zijn die daarmee verder geholpen kunnen worden en dat doet
emotioneel ook heel wat voor hen. Naast het gewone kapsalon
kan ik als haarwerkspecialist nóg meer betekenen voor die
mensen. En iets kunnen betekenen voor anderen, daar draait
het tenslotte toch om. Dat geeft mij alleszins enorm veel
voldoening.

de kijker

WINKELS EN HORECA IN
KERNWINKELGEBIED VRIJHEID
Apotheek De Vrijheid • Assurance • Bakkerij Beersemans • Bakkerij
Van Broekhoven Koen • Bar 36 • Bistro M • Broodjeszaak De Vrijheid •
De belevenis bij Fransje in de bib • De Grill • De Mèt • De Ster •
De Ville • Delhaize • Expres • Filemina • Frituur Mint • Haarmode
Modini • Instituut Merel 2.0 • Kapsalon Arendonk • Koffie Corner •
Marktapotheek • Mila & Me • Oepsie Poepsie • Optiek Michielsen •
Salon Amber • Speelgoed Deproost • Tekoe’s Toko • Trento •
’t Schaartje • Vi’Ki Fashion & Trends • Vleesatelier 41 •
Was- en Strijksalon Nes

Trento

Vrijheid 67 - Asik en Funda Ogul
Jullie hebben sinds oktober de pastabar op Vrijheid 67
overgenomen. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
Asik en ik komen uit Turkije, maar we wonen al meer dan 15 jaar
in België. Asik heeft al meer dan 25 jaar restaurantervaring.
Een tijd geleden kwam het in ons op: “Waarom zouden we geen
eigen zaak starten?” Kort daarna zagen we op internet dat
deze zaak te huur was. We kenden Arendonk eigenlijk niet. We
passeerden hier vroeger wel eens, want wij wonen in Antwerpen
en mijn ouders in Eindhoven. Nu we hier onze zaak hebben,
voelen we ons al helemaal thuis in Arendonk. Als alles goed
draait, zouden we zelfs heel graag naar hier willen verhuizen.
Het is hier rustig en de mensen zijn fijn, hebben respect.
Mensen zien je voor de eerste keer en zijn toch meteen heel
vriendelijk. Van klanten die terugkomen, merken we dat ze heel
tevreden zijn. En ze zorgen ook voor mond-tot-mondreclame,
dat is wel duidelijk. De eerste maanden hadden we nog geen
reclame gemaakt via folders bijvoorbeeld, enkel via onze
Facebookpagina Trento Pasta Pizza. In maart hopen we met
leveringen te starten. Dan zullen we ook folders laten bedelen.
We doen het heel graag. Het is wel ver rijden, 56 km, maar Asik
komt echt elke dag met plezier naar het werk. In de week komt
hij alleen, zelf heb ik nog een andere job. Maar als de zaken

goed draaien, willen we beiden in de zaak. Onze zoon is nu 16
jaar, die kan ook al veel leren en helpen, dus hopelijk wordt dit
ooit nog een echte familiezaak.

Nu we hier onze zaak hebben, voelen we
ons al helemaal thuis in Arendonk.
Funda, medezaakvoerder Trento

Nieuw is dat we bij Trento niet alleen pasta maar ook pizza
kunnen afhalen. Vertel eens wat over jullie producten,
ingrediënten en specialiteiten. Wat is jullie geheime recept?
Dat vroegen ze in het restaurant waar hij vroeger werkte
ook altijd al: “Asik, wat is toch jouw geheime recept?” Maar
dat verklapt hij natuurlijk aan niemand! Het zit gewoon in
zijn handen, hij heeft tenslotte al 25 jaar ervaring. De pizza’s
maakt hij met zelfgemaakt vers deeg. Zijn pasta’s verkopen
ook goed. Sowieso werken we voor alle gerechten met verse,
kwaliteitsvolle producten. Kaas kopen we bijvoorbeeld in
blok en raspen we zelf. Dat is minder vettig dan kant-en-klare
geraspte kaas uit plastic zakken. We hebben heel veel keuze,
ook visgerechten bijvoorbeeld.
Asik maakt de lekkerste pizza’s, je moet echt eens komen
proeven. De eerste maanden gebeurde het in de weekends
al eens dat we geen pizza konden verkopen. We moesten het
stellen met een elektriciteitsaansluiting die niet zwaar genoeg
was. Gelukkig hebben de verhuurder en onze buurvrouw ons
altijd heel goed geholpen. Die problemen zijn intussen van de
baan. Sinds februari draait de pizza-oven wél op volle toeren.
De huidige coronamaatregelen laten enkel take-away toe. Zal
dat ook nadien jullie concept blijven?
Nee, we hopen nog verder uit te breiden. Zodra het weer mag,
willen we tafeltjes en stoelen zetten om ook ter plaatse te
eten. We hebben zelfs nóg een grote droom: ook het terras
achteraan willen we inrichten zodat je daar kan komen eten
in de zomer. Laat ons hopen dat dat snel terug mag. In de
tussentijd werken wij volop verder met afhaal en leveringen.

Asik baat sinds december pizzaen pastabar Trento uit op Vrijheid.
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'Fabeldonk' van kinderdorpsdichter Mila Coemans
vind je aan de speeltuin in het Congobos.

Maak kennis met onze
dorpsdichters
Dag Saskia en Mila, kunnen jullie je kort even voorstellen?
Saskia: Ik ben Saskia Keersmaekers, geboren en getogen in
Arendonk en bijna vijftig lentes op de teller. Ik ben een bezige
buitengenieter, huis-, tuin- en keukendenker, moeder van twee
jongvolwassen dochters, yogaliefhebber, ‘juffrouw’ in lagere
school Sint-Jan, culturele centra-bezoeker, muziekliefhebber,
chocolade-verslaafd en vooral een optimist die graag wil
geloven wat Rutger Bregman in zijn 528 pagina’s tellende kanjer
aan de wereld verkondigt: de meeste mensen deugen!
Mila: Ik ben Mila, 8 jaar en een bezige bij. Ik sport graag; ik
doe aan turnen, dansen, basket, paardrijden en ga soms ook
mountainbiken. Ik heb energie voor tien en dat kan je soms wel
zien. Ik zit ook bij de Chiro, bij de Speelclub. Dat vind ik echt
heel leuk. Dit jaar ga ik voor het eerst tien dagen mee op kamp.
Ik hou vooral van vettige spelen. Hoe vettiger, hoe prettiger.
Maar ik ben ook creatief. Ik teken, knutsel, zing en dans graag,
speel graag toneel en verzin veel verhalen. Ik heb een handpop,
Febe, waar ik soms mee speel voor mijn twee zusjes. Ik zal me
niet snel vervelen en ooit zou ik graag eens in een musical
spelen. Daarnaast ben ik ook sociaal. Zo hou ik van feestjes
bouwen met mijn vriendinnen. Bij elkaar gaan spelen, slapen,
samen lachen en lol maken en het schreeuwen van de daken.
Waarom hebben jullie je kandidaat gesteld om (kinder)dorpsdichter te worden?
Saskia: In eerste instantie zorgde een quarantaine in november
ervoor dat ik aan huis gekluisterd was. Lange tijd doorbrengen
tussen vier muren doet wat een mens. Zo zocht ik tijdens
een wandeling van de keuken naar de living al eens naar een
bezigheid. Dichten is er daar één van. Toen zag ik de oproep
tot dorpsdichter. ”Waarom niet?”, flitste door mijn hoofd. De
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avond van de deadline besloot ik wat twijfelend mijn schrijfsels
te delen en kijk …
Mila: Mijn juf vertelde in de klas dat er een wedstrijd was om
kinderdorpsdichter te worden. Ik vond het een leuke actie en
wou graag mijn kans wagen. Ik had wel niet verwacht dat ik zou
winnen.
Hoe zou je jouw band met ons dorp omschrijven, Saskia?
Saskia: Als tiener kon ik nauwelijks geloven dat ik in een dorp
zou blijven wonen. Maar mijn verleden, hobby’s, familie,
koorleden, vrienden en collega’s zorgen er momenteel voor dat
Arendonk meer is dan alleen letterlijk thuiskomen.
Wat vind jij zo leuk aan Arendonk, Mila?
Mila: Ik woon hier al sinds ik ben geboren. Ik voel me hier thuis.
Ik heb hier veel hobby’s en vriendinnen.
Saskia, de jury ziet in jou een frisse dorpsdichter met humor.
Is dat jouw strategie om poëzie dichter bij de mensen te
brengen?
Saskia: Wat een mooie woorden van de jury. Ik weet niet of ik
het zelf ook zo zie. Misschien moet je dat trouwens eens tegen
mijn dochters zeggen. (lacht) Ik hou van het geschreven woord
en de gedachtenkronkels die daarbij gemaakt kunnen worden.
Ik speel graag met taal. Als ik daarmee de liefde voor poëzie
dichter bij de mensen kan brengen, is dat een mooi cadeau, een
cadeau voor de taal en een cadeau voor de dichter.

Ik hou van het geschreven woord
en de gedachtenkronkels die daarbij
gemaakt kunnen worden.

Saskia Keersmaekers, dorpsdichter 2021-2022

De bibliotheek en de cultuurdienst wilden poëzie
en cultuur graag dichter bij de Arendonkenaren
brengen in tijden van corona. Daarom gingen we
eind vorig jaar op zoek naar een dorpsdichter en
een kinderdorpsdichter. Tijdens Gedichtendag op
28 januari 2021 werd het startschot geven voor
Saskia Keersmaekers als dorpsdichter en Mila
Coemans als kinderdorpsdichter.
Twee van hun gedichten vind je in een filmpje op
de gemeentelijke website: www.arendonk.be of
scan de QR-code hieronder. Intussen kan je ook
genieten van hun gedichten in het straatbeeld,
dankzij de banners op verschillende plaatsen in
onze gemeente.

'Arendonkse bestrating' van dorpsdichter Saskia Keersmaekers zal
elke twee maanden op een andere locatie te bewonderen zijn.

Mila, in jou ziet de jury een dichter met een grote fantasie.
Waar haal je jouw inspiratie vandaan?
Mila: Ik ben een grote fan van Roald Dahl. Mijn eigen fantasie is
ook erg uitgebreid. Ik bruis vaak van de ideeën.

Ik ben een grote fan van Roald Dahl. Mijn
eigen fantasie is ook erg uitgebreid. Ik bruis
vaak van de ideeën.
Mila Coemans, kinderdorpsdichter 2021

Wat betekent poëzie voor jou, Saskia? Waar komt je passie om
te schrijven vandaan?
Saskia: Poëzie doet me de wereld door een andere bril bekijken.
In mijn boekenkast staan heel wat gedichtenboeken. Ik ben
ook fan van uitgeverij Plint die beeld en woord combineert.
Een andere topcombinatie vind ik muziek en woord zoals
bijvoorbeeld Kommil Foo en Stef Bos dat kunnen brengen.
Of er in mijn familie schrijvers en dichters waren, is me niet
echt bekend. De kiem is misschien wel gelegd toen onze vader
ons als kind in bed stak en daarbij regelmatig herhaalde: “’t Is
goed in ’t eigen hert te kijken, even voor het slapen gaan, of ik
van de dageraad tot de avond niemands hert heb zeer gedaan.”

Saskia, hoe wil je je taak invullen? Heb je een doel?
Saskia: Zelf hou ik vooral van korte gedichten die heel even
een schepje bovenop mijn verwachtingen doen. Ik hoop door
kleine gedichten aan te bieden dat ik voor de Arendonkenaar
hetzelfde kan betekenen: een klein woordelijk aperitiefhapje
dat doet smaken naar meer. En dat meer hoeft niet per se te
liggen in taal. Alles wat het leven biedt, van cultuur tot sport,
van toneel tot film, van lekker eten tot reizen. Alles wordt
mooier met poëzie.
Wat wil jij graag bereiken door kinderdorpsdichter te zijn,
Mila? Wat is jouw doel?
Mila: Ik zou graag willen dat poëzie meer aandacht krijgt,
ook op school. We moeten dagelijks heel wat leren, maar
poëzie is ook belangrijk. Niet alleen rekenen en taal, maar ook
creatief bezig kunnen zijn. Ik wil me ook graag inzetten voor
wat kinderen aanbelangt. Zo schreef ik onlangs een gedicht
tegen pesten, om de Ketnet-actie ‘STIP IT’ bekender te maken.
Misschien komen er zo nog wel acties.
Een mooie boodschap in elk geval! We wensen jullie allebei nog
veel succes én inspiratie toe.

(uit gedicht: Avondliedeke III van Alice Nahon – Antwerpse dichteres, 1896-1933)

Mila, wat betekenen gedichten voor jou?
Mila: Ik vind het leuk wanneer gedichten rijmen. Bij het
schrijven van gedichten kan ik mijn fantasie gebruiken.
Daarnaast vind ik het fijn dat ik via mijn gedichten een
boodschap kan brengen en mij kan inzetten voor verschillende
acties. Ik vind het leuk om andere kinderen met poëzie te
kunnen bereiken.
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Thuis, maar toch mee
via Bednet
De organisatie Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar
school kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit. Om die kinderen een hart onder
de riem te steken, organiseert Bednet elk jaar de Nationale Pyjamadag. Op vrijdag 12
maart 2021 riepen ze al voor de zesde keer alle kinderen en jongeren op om die dag in
pyjama naar school te komen. Ook de Arendonkse basisscholen deden mee. En daarvoor
hebben ze een goede reden, want nog niet zo lang geleden volgden Floor en Yara, twee
Arendonkse leerlingen, zelf les via Bednet.
Steven en Katrien, ouders van Floor, en Anna, mama van Yara, vertellen ons hoe dat in z’n
werk ging.
Hoe komt het dat jullie kind les moest
volgen via Bednet?
Steven & Katrien: Floor heeft een
immuniteitsstoornis waardoor ze
in de hoogste risicogroep valt voor
het coronavirus. Nog voor de eerste
lockdown lieten de dokters van het UZ
Leuven al weten dat ze een aantal weken
niet meer naar school mocht. Nadien
kregen we de boodschap dat Floor het
hele schooljaar niet meer naar school
zou mogen.
Anna: Yara heeft een eetstoornis. Vorig
jaar heeft zij zich tijdens een maaltijd
ernstig verslikt. Hier is ze zo van
geschrokken dat ze bang is geworden
om nog iets te eten. Uiteindelijk was Yara
zo veel gewicht verloren dat ze te zwak
geworden was om nog naar school te
gaan.
Hoe ervaarden Floor en Yara het
onderwijs via Bednet?
Steven & Katrien: Floor vond dit heel
erg. In het begin was er heel veel
verdriet, maar ze ging hier wel goed
mee om. Het feit dat ze les kon volgen

Dat ze les kon volgen
via Bednet was een hele
opluchting voor Floor.
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via Bednet was voor haar een hele
opluchting. Op die manier kon ze toch
ook in contact blijven met haar vriendjes.

zien. Zelf is je kind te zien op het scherm
in de klas, waardoor het lijkt alsof ze echt
mee in de klas zit.

Anna: Voor Yara is school erg belangrijk.
Ze wil het graag goed doen en was bang
om achterop te raken. Ze was daardoor
heel gemotiveerd om de lessen te volgen
via Bednet.

Volgden Floor en Yara een hele dag
online de les?
Steven & Katrien: Nee. De juf werkte
vooraf een planning uit, meestal per
week. Soms volgde Floor een uurtje
les, soms twee keer per dag een uurtje,
afhankelijk van het programma.

Hoe werkt het online les volgen precies?
Steven & Katrien: Je krijgt via Bednet
een grote doos met al het materiaal dat
je nodig hebt. Een laptop, een printer,
inktpatronen, een hoofdtelefoon … Elk
kabeltje dat je maar nodig kan hebben,
zit mee in het pakket.
Anna: In de doos zit ook een duidelijke
handleiding om alles te installeren.
Als je hiermee klaar bent, neemt een
medewerker van Bednet contact met je
op. Die laat dan via een online meeting
nog eens zien hoe alles werkt.
Steven & Katrien: Achter in de klas komt
ook een computer te staan met een
camera. Die camera kan je van thuis uit
besturen, zodat je kind de hele klas kan

Yara was heel blij dat ze online
les kon volgen, maar het was
ook heel vermoeiend.

Anna: Yara kreeg vooral de lessen
rekenen mee. Af en toe zat er ook een
les taal tussen. Ze was heel blij dat ze
online les kon volgen, maar het was
ook heel vermoeiend. Na de lessen in
de voormiddag, moest ze vaak in de
namiddag wat extra rust inlassen.
Zijn jullie kinderen blij dat ze weer
gewoon naar school kunnen gaan?
Steven & Katrien: Floor is heel blij dat
ze terug in de klas zit. Er zijn wel een
heleboel extra maatregelen voor haar op
school en thuis waar we rekening mee
moeten houden. Ze mag bijvoorbeeld
niet mee gaan zwemmen, moet haar

in de klas
Wij zijn Bednet echt enorm dankbaar.
Het is een heel warme organisatie die
klaarstaat voor kinderen en hun ouders.
Steven & Katrien, ouders van Floor

mondmasker dragen als ze dicht bij andere kindjes is … Ze vindt het
soms vervelend om anders te zijn, maar ze is vooral heel blij dat ze
weer naar school kan.
Anna: Voorlopig gaat Yara nog maar halve dagen naar school, omdat
ze eerst nog moet aansterken. Het vraagt nog steeds veel energie
van haar. Maar ook zij is heel blij dat ze weer terug kan.
Hoe hebben jullie de afgelopen periode ervaren?
Steven & Katrien: Wij zijn Bednet echt enorm dankbaar. Het is een
heel warme organisatie die klaarstaat voor kinderen en hun ouders.
Wij voelden ons direct heel erg ondersteund en konden altijd terecht
bij Bednet. Ook de school zijn wij dankbaar. Zij hebben het afgelopen
schooljaar heel wat extra werk gehad met alle coronamaatregelen.
Het hele Bednetverhaal kwam er voor hen nog eens extra bovenop,
maar dat hebben zij er steeds met de glimlach bij genomen.
Meer informatie over Bednet?
Neem een kijkje op www.bednet.be.

Luieroverschotten?
Schenk ze aan de
pamperbank!
Jonge gezinnen worden met heel wat kosten
geconfronteerd. De aankoop van luiers is er daar één van.
Een kind gebruikt gemiddeld 5 000 luiers tot het zindelijk
is. De aankoop van die luiers neemt een forse hap uit het
budget van kwetsbare gezinnen.

Luc is mee verantwoordelijk
voor de technische kant van
het verhaal.

Luc is ICT-coördinator in de
Arendonkse basisscholen en
vrijwilliger bij Bednet
“Zo’n tien jaar geleden zag ik een artikel in ‘Klasse’ over de
opstart van Bednet. Daarin stond dat de organisatie op zoek
was naar vrijwilligers. Dat trok meteen mijn aandacht. Ik heb
contact opgenomen en vrij snel kon ik beginnen als vrijwilliger.
In het begin was de organisatie nog heel klein en moesten
zij alles zelf financieren. Intussen is Bednet flink gegroeid
en krijgen zij ook overheidssteun, waardoor ze nu veel meer
kinderen kunnen helpen.
Ik ben mee verantwoordelijk voor de technische kant van het
verhaal. Ik zorg ervoor dat de families hun doos krijgen, waarin
al het nodige materiaal zit. Sinds een aantal jaren kunnen zij
hier thuis zelf mee aan de slag. Ik zorg er dan voor dat het hele
pakket in de klas geïnstalleerd wordt.
Ik heb Bednet mee zien groeien en vind het heel fijn dat ik
hier deel van kan uitmaken. Je komt soms in moeilijke situaties
terecht, maar het geeft je voldoening om te zien dat je die
families kan helpen en toch een klein beetje van hun zorgen
kan wegnemen. Ik hoop dit nog lang te kunnen doen.”

Daarom startte Huis van het Kind Arendonk in januari
met een pamperbank. De pamperbank wil de kost voor
kwetsbare gezinnen helpen drukken door het inzamelen en
herverdelen van luieroverschotten.
Heb je luiers waar je kindje is uitgegroeid of nog een
overschot staan omdat je kind ‘droog’ is? Dan kan je
deze luiers op verschillende locaties aan de pamperbank
schenken. Wij verzamelen ze, herverpakken ze en
verkopen ze voor 1 euro (per pakket van 25 pampers) aan
gezinnen die het nodig hebben. Met dat geld kopen we de
ontbrekende maten aan.
Jouw overschot van pampers kan je op volgende plaatsen
schenken:
• Bibliotheek, Deroissart 5
• Zwembad, Van Eycklaan 7
• Kinderdagverblijf Clara’s Hofke, Kloosterbaan 3
• Kinderdagverblijf Dol-fijn, Hazegewoud 12
• Kinderdagverblijf ’t Kroontje, Grens 92
Kan je die pampers best wel gebruiken? Wil je meer info?
Neem contact op met Huis van het Kind Arendonk via
014 40 10 50 of welzijn@arendonk.be.
De pamperbank is nog maar twee maanden gestart
in Arendonk, maar het blijkt nu al een groot succes
te zijn. De inzamelboxen op de verschillende locaties
zijn regelmatig vol. Bedankt aan de schenkers om dit
initiatief mee te ondersteunen! 
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Ga in de artikels op zoek naar de juiste antwoorden en maak kans op een echt
Arendonks geschenk! Bezorg het woord in de blauwe kader samen met je naam
en telefoonnummer uiterlijk vrijdag 30 april 2021 aan de dienst communicatie.
Dat kan in een envelop (dienst communicatie, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via
communicatie@arendonk.be. Veel succes!

1. Op hoeveel plaatsen in Arendonk kan je pampers schenken aan de pamperbank?
2. Hoe heet het systeem waarbij reizigers op één traject verschillende vervoersmiddelen gebruiken?
3. Voor welke actie tegen pesten schreef kinderdorpsdichter Mila een gedicht?
4. Welke sport beoefent de Arendonkse ‘Sportfiguur van het Jaar’ 2020?
5. Via welke organisatie volgden Floor en Yara vorig jaar online les?
6. Hoe oud is de eerste bewoner die gevaccineerd werd in Woonzorggroep Arendonk?
7. Welke kleur bordjes moet je volgen als je in de bossen van de Hoge Vijvers een toer van 6 km wil lopen?

1
2
3
4
5
6
7

Ik wist da!
Wie het kruiswoordraadsel in de vorige editie juist invulde,
vond het woord ‘rendier’ in de rode kader. Liesbeth van
Limpt werd geloot als winnaar uit alle correcte antwoorden
en nam een AHA-bon ter waarde van 25 euro in ontvangst.

Van harte proficiat!
Dhr. en mevr. Weterings - van Brederode
50 jaar getrouwd
Weterings Gerardus °25.08.1947, Gilze en Rijen (Nederland)
van Brederode Johanna °10.11.1946, Dordrecht (Nederland)
Gehuwd op 30 december 1970
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Geboorten
23.06
24.06
30.06
07.07
23.07
31.07
31.07
05.08
24.08
14.09
22.09
27.09
27.09
01.10
04.10
11.10
19.10
26.10
27.10
28.10
06.11
27.11

Lenn, zoon van Hans Segers en Joke Van Gompel
Sabawoon, zoon van Barialy Shpoon en Zamina Shpoon
Maud, dochter van Skye Withaegels en Sanne Janssen
Milan, zoon van Mateusz Pokwiczal en Agnieszka Biernat-Pokwiczal
Lars, zoon van Diether Boeckx en Sandra van den Boogaart
Saar, dochter van Joris Hendrickx en Sanne Van Hees
Odin, zoon van Michael Van Breda en Stephanie Vandersmissen
Senna, dochter van Ahmed Harbi en Al-Hnkawy Hiba Abdulsattar Saadallah
Destiny, dochter van Pedro dos Santos Neves en Tânia Morgado Vieira Centeio
Elise, dochter van Scott Bertels en Kelly Schepens
Milan, zoon van Wahid Omari en Yasamien Amierie
Rosie, dochter van Ron Iemants en Janna Erpels
Mia, dochter van Danny Timmermans en An Lavrysen
Ena, dochter van Seppe Dogge en Anouk Vanhove
Nila, dochter van Mehmet Isik en Süeda Yilmaz
Morris, zoon van Niels Janssen en Stefanie Mermans
Gust, zoon van Jens Verhoeven en Evy Gijs
Jet, dochter van Sander Wynen en Sien Horsting
Mayla, dochter van Derrick Rudolfina en Sofie Blockx
Elai, zoon van Wesley Van Bylen en Olha Lau
Wannes, zoon van Barry Turelinckx en Marlies Broeckx
Lorelei, dochter van Marinus Volders en Anna Witerska

Overlijdens
19.12
20.12
20.12
21.12
21.12
23.12
24.12
28.12
28.12
31.12
03.01
11.01
18.01

Leo Van Baelen (1932)
Gust Jespers (1934)
Maria Michielsen (1933)
Walter Verbylen (1956)
Mieke Maes (1932)
Lisette Boel (1925)
Mariëtte Geudens (1943)
Jos Franken (1929)
Paula Hendrickx (1933)
Gerard Sneyers (1933)
Frans Delanoy (1929)
Karel Adriaensen (1934)
Jos Huybrechts (1950)

Huwelijken
16.10
07.11
21.11
19.12

Ellen Mertens (1979) en Caroline Lepsch (1978)
Vânia Diaz Cardoso (1982) en Marcio José da Silva Vieira (1979)
Tom Vanderbeuren (1972) en Ingrid Van den Eynt (1968)
Dimitri Deckers (1985) en Hanne Ketelslagers (1984)
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Breng jij Arendonk
mee in beeld?

michel_blockx
Jong reebokje in de sneeuw!

@natuurpunt #2370arendonk
#dehogevijvers #wildlifephotography
#deer #deerphotography #sonyalpha
#a7riii #wandelenindenatuur

jancoemans
zoek de chihuahua

Deel je Instagramfoto's met #2370arendonk en
misschien staat jouw foto hier volgende keer!
(opgelet: daarvoor moet je proﬁel openbaar staan)

oepsie.poepsie
Yes! Hier gaat het gebeuren!
De enige échte fysieke Oepsie
Poepsie winkel komt in het pand van
Vrijheid 26 op de markt in Arendonk.
#dreamscometrue #2370arendonk
#oepsiepoepsie #fysiekewinkel
#bakstenenwinkel #mijneigenwinkelpand
#vaarwelsacoche #vrijheid26 #goals
#duurzamekinderwinkel

lotteblommaerts
Winter is here

#winter #blackandwhite
#canonphotography #bwphotography
#bwphoto #winterphotography
#hiking #walking #bnw #bnw_captures
#blacknwhite #monochromatic #bnw_
world #igers_bnw #instablackandwhite
#nature #bnw_nature #bnw_captures
#2370arendonk #indekempen
#visitdestillekempen #visitbelgium

ellen_verwaest
You’re here.

eetcafeassurance

#2370arendonk

#nature #naturephotography
#naturewalk #2370arendonk
#photography #shotononeplus

#eetcafé #eetcaféassurance
#2370arendonk #sneeuw #snow #winter
#afhaal

de_woets
Gezelligheid maal 100. Hopelijk
snel terug met zijn allen aan het
vuurtje! #dewoets #2370arendonk

chelseavrmns
Wie had er ooit verwacht dat ik om
8.30u bij -10°C zou gaan lopen?
Ik niet. Maar Arendonk, gij zijt zo
schoon

ingevandeweege
Midden in ons dorp is een
lichtjeswandeling en een speurtocht
voor de kinderen uitgezet. En of ze
het leuk vinden!

#2370arendonk

#2370arendonk #buitenisbeter
#buitenzijnisfijn #buitenspelen

#cabin #cabininthewoods #kampvuur
#marchmellow #friends #newproject

: @demivromans

