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Inge Borgmans versterkt sinds 31 mei
2021 de financiële dienst. Als deskundige
financiën zal zij instaan voor een
periodieke rapportering, zowel intern als
extern naar onze inwoners toe. Verder
staat ze mee in voor de operationele
werking van de financiële dienst.
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Verberk

V.l.n.r.: Els, Ans en Somoe

De afgelopen maanden mocht het poetsteam drie nieuwe medewerkers
verwelkomen. Na het pensioen van Marieke Kotanczyk heeft Els Wouters
haar taken in GBS Sint-Jan in Kerkstraat overgenomen. Els verving eerder al
een afwezige collega in het zwembad en is dus geen onbekende in het team.
Ook Somoe Bwana Mzee kwam na een geslaagde vervanging vast in dienst.
Zij ging aan de slag in GBS Voorheide en in de danszaal van Dona. Ten slotte
verwelkomden we ook Ans Kuylaars. Zij staat in voor de schoonmaak van
‘haar’ lokalen in GBS Voorheide.

Eindredactie:
College van burgemeester en schepenen
Arendonk
Vormgeving, prepress en druk:
Drukkerij Maes, Industriedijk 10,
2300 Turnhout

Marc Van Dijck

Danny Van de Ven

Op 1 april 2021 werd de werkliedendienst versterkt met drie arbeiders.
Zij ondersteunen de stielmannen in hun specifieke werkgebied. Marc
Van Dijck is arbeider in de groendienst, Cindy Strauven ondersteunt de
stielman schilderwerken en Danny Van de Ven kan je tegenkomen in het
recyclagepark.
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uws
Op 1 juni 2021 zijn ook twee nieuwe stielmannen gestart.
Jan Vansweevelt is stielman tuinbouw. Hij staat mee in voor
het onderhoud van de gemeentelijke plantsoenen, samen
met de ploegbaas. Anton Boogers startte als stielman
elektrotechnieken/HVAC. Hij zorgt mee voor het onderhoud
van de gemeentelijk installaties.

Welkom
en veel succes!

Jan en Anton

Met pensioen

Na bijna zeventien jaar trouwe dienst op
zijn stalen ros heeft bode Jos Slegers zijn
laatste postronde gereden. Hij werd op
elke dienst graag gezien. Niet alleen om
zijn service voor de postbedeling, maar
vooral voor zijn humor en enthousiasme.
Zijn aanwezigheid zal gemist worden in
het gemeentehuis!

Na meer dan veertig jaar zwaaide Ciris
begeleidster Vivianne Thijs uit. Warm,
doortastend en strijdvaardig voor
jongeren en hun gezin, zo kunnen we
haar best omschrijven. Gestart als jonge
snaak, groeide ze met haar enthousiasme
en inzet al snel uit tot een drijvende
kracht in Sint-Isabella, het huidige Ciris.

Liliane Claessen startte haar loopbaan
bij het OCMW in 1979. Haar werk was
haar lust en haar leven. Ze maakte als
boekhouder de overgangen mee van
‘rustoord’ naar ’OCMW’ om enkele jaren
voor haar pensioen te eindigen bij de
financiële dienst in het gemeentehuis.

In 1986 startte Hilde Verwaest als
verzorgende in het OCMW-rusthuis.
Ze maakte daar alle veranderingen
en uitbreidingen mee tot het
woonzorgcentrum dat het vandaag is
geworden. Hilde stond altijd klaar voor
de bewoners, hun welzijn en comfort
kwam op de eerste plaats.

Na negentien jaar heeft Marieke
Kotanczyk ons poetsteam verlaten. Ze
was jarenlang niet weg te denken uit
het schoolbeeld van GBS Voorheide.
Marieke stond altijd klaar voor de
leerkrachten en durfde zelfs al eens iets
extra buiten haar takenpakket voor hen
te doen. Omdat haar werkronde wat te
zwaar werd de laatste jaren, ruilde ze die
in 2020 om voor een rustigere werkplek
in GBS Sint-Jan en de gemeentelijke
werkplaats.

Bedankt voor
jullie inzet
en geniet van
een deugddoend
pensioen!
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‘2370’ viert zijn tiende ve
Deze maand is het exact tien jaar geleden dat de eerste editie van het
gemeentelijk infomagazine ‘2370’ in de brievenbus viel. Tijd voor een terugblik!

‘2370’ door
de jaren
heen

De keuze van de redactieraad
Al tien jaar lang wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het infomagazine ‘2370’. Binnen
de redactieraad kunnen we spreken van een ‘harde kern’. Drie leden zijn er immers al van het
prille begin bij. We vroegen hen naar hun ervaringen en lieten elk van hen één artikel kiezen dat
hen altijd is bijgebleven.

juni 2011

Pascal: “Op één van de eerste uitgaven, de editie van maart
2012 om precies te zijn, prijkt de heropening van jeugdhuis ’t
Onkrooid op de cover. Binnenin krijgt dit nieuwsfeit amper
een halve pagina, maar het blijft voor mij als jeugdconsulent
toch nog altijd een memorabel moment waar ik graag op
terugblik. Aan die heropening ging een grondige verbouwing
vooraf. Aansluitend op de opdracht van de aannemer staken
ook de vrijwilligers van ’t Onkrooid energie en centen in onder
andere een mobiele scheidingswand, een balkon, laswerken
aan de toog en een permanente licht- en geluidsinstallatie
waar ze tot dan als jeugdhuis enkel van konden dromen.

maart 2015

Wat ik belangrijk vind bij de ‘2370’ is dat we erover waken
dat het een ‘goednieuwsmagazine’ blijft. Zo werd het destijds
opgevat en dat proberen we na tien jaar nog steeds zo te
houden. Geen droog informatieblad dus, wel leuke berichten
waarvan we denken dat mensen ze graag lezen en er een goed
gevoel aan overhouden.”
Dirk: “Het leukste artikel dat ik heb mogen
doen, was het artikel over de lancering van het
bier ‘Arendonker’ naar aanleiding van '800 jaar
Arendonk'. Uiteraard moet er bij de voorstelling
van een nieuw bier ook geproefd worden. Laat ons
zeggen dat ik blij was dat ik het interview in het
begin van de avond had opgenomen.

😉

juni 2018

Daarnaast is er ooit maar één cover verschenen
die we zelf hebben moeten fotoshoppen. Tot
nu heeft zelfs niemand van de andere leden van
de redactieraad gevonden wat we toen hebben
aangepast. Missie geslaagd.
Ikzelf doe vaak ook voorstellen in rijmvorm voor titels van de ‘2370’.
Na tien jaar kan ik pagina’s vol poëtische titels geven die het
helaas niet gehaald hebben.”

‘2370’
in cijfers

40
edities

maart 2021

652
pagina's
81

Gemiddeld
juiste antwoorden
op onze prijsvraag
4

531
artikels
Ongeveer

150
poëtische titelsuggesties die de
publicatie net niet gehaald hebben 😉

erjaardag

Ook onze inwoners
vieren feest
Zoals je al kon lezen, blaast ons infomagazine ‘2370’
deze maand tien kaarsjes uit. Maar… niet alleen wij
hebben iets te vieren, ook voor enkele inwoners was
juni 2011 een speciale maand.

Joren en Noortje trouwden op 4 juni 2011
en zijn dit jaar dus tien jaar getrouwd.

Tom: “Het artikel met Liesbet De Vocht en haar
ontvangst in het gemeentehuis zit mij nog levendig
in het geheugen. Liesbet behaalde in 2013 twee
Belgische titels wielrennen. Als sportfunctionaris
liggen dat soort artikels mij nauw aan het hart.
Eigenlijk was Liesbet op het moment van het
interview ook al verhuisd en dus niet langer een
inwoner van Arendonk. Maar aangezien ze altijd in
Arendonk gewoond heeft, besloten we om er toch
een artikel aan te wijden.
Memorabel voor mij? De ellenlange pagina’s met
titelsuggesties van mijn collega Dirk die net niet
gekozen werden. ”

😉

Nieuwsgierig geworden naar alle
edities van de ‘2370’? Je kan ze
allemaal herlezen op
www.arendonk.be, of scan de
QR-code hiernaast.

hiep hiep

hoera!

Het huwelijksaanzoek
“We waren met een bevriend koppel een week op vakantie in Frankrijk.
Mijn vriend en ik zijn daar samen de Mont Ventoux op gefietst. Noortje
stond met haar vriendin boven te wachten. Eenmaal boven stelde ik
voor om op een rots nog even iets te drinken. Daar heb ik haar ten
huwelijk gevraagd.”
De grote dag
“We zijn de dag gestart met een kleine receptie bij ons thuis. Daarna zijn
we met twee op een Vespa naar het gemeentehuis gekomen. Joren had
die Vespa op zijn zestiende helemaal zelf opgebouwd. Het was ook in
die periode dat we elkaar hebben leren kennen. De Vespa had voor ons
dus wel een speciale betekenis. Het moet waarschijnlijk ook een grappig
gezicht geweest zijn, want het is niet zo gemakkelijk om
met een trouwkleed op een Vespa te
gaan zitten. ” >>>

😉

Wie jarig is,
trakteert …
Ons infomagazine is jarig en dat vieren we samen met jou!
Stuur ons voor 30 juli 2021 een leuke verjaardagskaart. De origineelste
kaart wint een mooie prijs. Bezorg je verjaardagskaart in de brievenbus
van het gemeentehuis (Vrijheid 29) t.a.v. dienst communicatie.
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Een vat, een vat, een vat
“We wilden geen traditioneel trouwfeest. Onze
openingsdans startte met Barry White, maar ging dan
over in Paul Severs met ‘Dansen in de discotheek’. Vanaf
dat moment is iedereen mee op de dansvloer gekomen
en die is de rest van de avond gevuld gebleven. Voor
ons voelde het feest een beetje als een miniversie van
Vrijkermis. Die avond was super plezant en we hebben er
enorm van genoten.”
Jubileum
“Voor ons tienjarig jubileum wilden we eigenlijk ons
trouwfeest nog eens overdoen. Opnieuw een fuif voor
al onze vrienden en familie. Helaas kunnen onze plannen
niet doorgaan omwille van corona. Maar van uitstel komt
geen afstel. We willen terug een groot feest geven als we
12,5 jaar getrouwd zijn.”
Het geheim van een goed huwelijk
“We zijn al samen sinds we zestien zijn. In het begin was de
sterkte van onze relatie dat we bij het uitgaan altijd apart
vertrokken, maar wel samen terug naar huis gingen. Nu
doen we meer dingen samen, maar gunnen we elkaar ook
nog steeds de tijd en ruimte om dingen apart te doen.”

Liene vierde op 13 juni 2021 haar tiende
verjaardag. Zij is dus exact even oud als ons
infomagazine.

Het lokaal bestuur plaatste mezenkastjes
op plaatsen waar de voorbije jaren veel
processierupsen aanwezig waren.

Honderd
mezenkastjes
in strijd tegen
processierups
Grote zus
“Ik ben de oudste thuis. Ik heb nog één jongere broer. Hij
wordt 8 jaar dit jaar. We komen goed overeen, maar af en
toe maken we ook wel eens ruzie.”
Verjaardagsfeest
“Vorig jaar heb ik mijn verjaardag niet uitgebreid kunnen
vieren door corona. Nu we terug iets meer mensen
mogen zien in de buitenlucht, wil mijn mama dit jaar toch
iets organiseren.”
Speelplezier
“Mijn lievelingsplekjes in Arendonk zijn de speeltuintjes.
Als ik één speeltuintje moet kiezen, kies ik het
speeltuintje aan de Academie. Spelen doe ik ook bij de
Meisjeschiro, en ik volg ook nog les op de tekenacademie.
Dat doe ik toch al een paar jaar. Dit jaar mocht ik maar
één hobby doen en koos ik voor de Chiro.”
Binnen tien jaar …
… wil ik graag kinderverzorgster zijn.

Met de zomermaanden in het vooruitzicht komt ook de
overlast van de eikenprocessierups er weer aan. De haren
van deze rups zorgen bij contact met de blote huid voor
irritaties en ontstekingen op het slijmvlies van onze neus, keel
en luchtwegen. Om de populatie rupsen te verminderen en
zo de overlast in te perken, zorgt het lokaal bestuur voor de
bestrijding van de eikenprocessierups op het openbaar domein.
Het verbranden en opzuigen van de rupsen en hun nesten is
zeer tijdrovend en is enkel een tijdelijke oplossing. Daarom
schakelen we nu de hulp in van koolmeesjes en pimpelmeesjes.
Deze kleine zangvogels zijn natuurlijke vijanden van de rups en
eten zo’n dertig tot veertig rupsen per dag. Handig, toch?
Om de populatie mezen te stimuleren, plaatste het lokaal
bestuur in het voorjaar maar liefst honderd mezennestkastjes
op plaatsen waar de voorbije jaren veel processierupsen
aanwezig waren. Het bevorderen van de populatie mezen
in onze gemeente zorgt voor een duurzame en ecologische
bestrijding van de overlast die de eikenprocessierups
veroorzaakt.
Meer info
Dienst grondgebiedszaken - 014 40 90 82 milieu@arendonk.be
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Toren met glijbaan krijgt
nieuwe palen
In de speeltuin aan het zwembad staat al jaren een hoge toren
met buisglijbaan, destijds geplaatst op vraag van de jeugdraad.
De toren werd al snel het populairste speeltoestel van heel
Arendonk. Niet door het intensief gebruik, maar eerder door
vocht en de weersomstandigheden kwam er na bijna vijftien
jaar sleet op de houten palen van de toren. Een gedeeltelijke
vernieuwing van de toren drong zich op en dat resulteerde in
een mooi samenwerkingsinitiatief.
Om de tien meter lange palen te vernieuwen, werd namelijk
de voorkeur gegeven aan materiaal met een langere
levensduur. Zo viel de keuze op staal, waarbij de Arendonkse
firma Iemants Staalconstructies niet enkel met de gemeente
wilde samenwerken, maar ook met de leerlingen uit de
richting 5 Lassen Constructie van het Sint-Claracollege.
Leerlingen Jente, Boris, Djoe en Sander kregen de kans om
aan de slag te gaan in het grote lasbedrijf. Het werd voor hen
een unieke ervaring.
Dinsdag 4 mei werden ze met z’n vieren verwacht bij Iemants,
onder begeleiding van hun leerkrachten meneer Nietvelt
en meneer Luyten, die niet enkel hun leerkracht is maar
daarnaast ook zelf bij Iemants werkt. Na een woordje uitleg
van de preventieadviseur verkenden ze het bedrijf en leerden
ze het werkmateriaal kennen waar ze een tijdje mee aan de
slag zouden gaan.

Ze kregen elk hun eigen taak: het staal opzuiveren, scherpe
kanten afslijpen, alles samenstellen, kleinere onderdelen op de
grote palen hechten en alles volledig lassen. Ten slotte moest
het geheel nog worden opgezuiverd zodat de kinderen zich
zeker niet kunnen bezeren aan scherpe randjes en er veilig
gespeeld kan worden.
Wat vonden de jongens ervan? Ze waren alle vier onder de
indruk. Het was heel leerrijk en een keer mogen meedraaien
in zo’n groot lasbedrijf heeft wel wat. Het belangrijkste dat ze
hebben opgestoken, is dat veiligheid steeds vooropstaat. De
jongens zijn ook bijzonder trots dat straks heel veel kinderen
gaan spelen op een constructie waar ze zelf een steentje aan
mochten bijdragen. Dat doen er niet veel na!
De gemeente is alle betrokken partijen dankbaar en kwam er
trouwens niet vanaf zonder zelf in actie te moeten komen.
Het vernieuwen van de tussenplateaus werd namelijk een klus
voor de eigen werkliedendienst.
Als alles volgens plan verloopt, is de populaire toren met
glijbaan bij de start van de zomervakantie klaar voor weer heel
veel jaren speelplezier!
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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 raken ook
meer en meer panden in ons kernwinkelgebied Vrijheid ingevuld met nieuwe zaken.
In deze editie van ons magazine stellen we Oepsie Poepsie en Kapsalon Arendonk
aan je voor.

Oepsie Poepsie
Vrijheid 26 - Leen Bruyninckx
Je startte vorig jaar met een webshop en sinds maart is Oepsie
Poepsie ook een ‘echte’ winkel hier op Vrijheid 26. Wat deed
jou die stap zetten?
Omdat ik mijn assortiment steeds verder wilde uitbreiden,
had ik thuis plaats tekort. In plaats van een magazijn te huren,
vond ik het een logischere stap om een winkel te gaan huren.
Daar zou ik dan ook klanten kunnen ontvangen, zodat ze mijn
producten kunnen zien. Ik heb dat trouwens altijd graag willen
doen, een eigen winkel. Die webshop is een goede tussenstap
geweest om erin te rollen.
Vertel eens wat meer over het assortiment van Oepsie Poepsie.
We hebben allerlei soorten wasbare luiers, maar ook
wegwerpluiers met een meer ecologische samenstelling
dan de gewone. Ik verkoop ook ecologische en duurzame
verzorgingsproducten en allerlei benodigdheden voor
borstvoeding. Dan is er nog speelgoed, zo veel mogelijk in
hout of recyclagematerialen. Het assortiment babykleding
is momenteel nog niet zo groot, maar gaat vanaf volgend
seizoen wel uitbreiden. Voor de kleding kies ik zo veel mogelijk
voor organisch katoen, Europees geproduceerd. Sowieso hou
ik voor heel mijn assortiment zo veel mogelijk rekening met
lokale productie, eerlijke betaling van het personeel, duurzame
grondstoffen … Ook voor geboortelijsten kan je hier terecht.
Alles wat via de winkel te verkrijgen is, kan je op de lijst zetten,
maar bijvoorbeeld ook extra dingen zoals een buggy, dat is dan
op bestelling.
Arendonk is een gemeente met veel jonge gezinnen. Merk je
dat die generatie bewuster kiest voor duurzaamheid?
Ja, toch wel. Ik denk dat de generatie van mijn ouders meer
gekozen heeft voor het gemakkelijke en dat is nu wel terug aan
het omdraaien naar bewust kiezen voor duurzaamheid. Er is
meer en meer het besef dat wat we nu doen een impact heeft
op later en dus op hoe de wereld eruitziet voor onze kinderen,
dat zij het later niet moeten ‘uitzweten’. Mensen denken niet
meer alleen aan wat het gemakkelijkste is, maar wel wat de
béste keuze is.
Wellicht bereik je ook veel klanten van ver buiten Arendonk,
misschien niet zozeer in de winkel zelf, maar wel via je
webshop?
Ja, via de webshop gaat dat eigenlijk heel goed, dat gaat over
heel Vlaanderen en zelfs Nederland. Hier in de winkel heb
ik eens bezoekers gehad uit Puurs, omdat ze de webshop zo
leuk vonden. Dat vond ik wel een mooi compliment, dat zij
daarvoor helemaal naar hier kwamen. Zelf vind ik het lokale hier
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Ik hou voor heel mijn assortiment
zo veel mogelijk rekening met lokale productie,
eerlijke betaling van het personeel, duurzame
grondstoffen …
Leen, zaakvoerder Oepsie Poepsie

in Arendonk, die dorpssfeer, heel leuk. Ik heb daarom bewust
gekozen om mijn winkel in Arendonk te starten, en niet in
Turnhout bijvoorbeeld.
Het doet ons plezier om dat te horen, Leen. En je hebt er iets
moois van gemaakt, proficiat.

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 • Just the label • Kapsalon Arendonk • Koffiehukske •
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

Kapsalon Arendonk
Vrijheid 99 bus 1 - Danish Hussein
Kapsalon Arendonk is een ruime zaak, met wel drie
kappersstoelen.
Ja inderdaad, ik doe dat hier niet alleen, maar samen met één
helper. Het is wel mijn eigen zaak. Ik was al lang kapper, vroeger
in mijn geboorteland Syrië. Ik ben nu negen jaar in België en
heb allerlei soorten jobs gedaan. Ik werkte ook al bij een kapper
in Schilde. Dat heb ik allemaal graag gedaan, maar ik vond het
toch beter om een eigen zaak te hebben. Dus heb ik gezocht …
en dit gevonden. Nu rij ik elke dag heen en weer, want ik woon
in Antwerpen.
Is Kapsalon Arendonk een herenkapperszaak?
Bij ons kunnen niet alleen mannen terecht, maar ook dames
en kinderen, meestal wel met korte kapsels. Maar inderdaad,
hier komen vooral mannen. Er zijn veel kapperszaken in
Arendonk, maar weinig voor mannen. Ik doe trouwens meer
dan alleen haar knippen, ook wenkbrauwen en baarden.
Kapsalon Arendonk is dus eigenlijk meer een barbershop.
Normaal werken we zonder afspraak. Is er plaats vrij, dan word
je geholpen, anders moet je even wachten. Nu met corona
moeten mensen wel buiten wachten.
Je start was wellicht sowieso niet gemakkelijk omwille van
corona?
Dat was inderdaad heel moeilijk. Normaal zou ik op 1 november
opengaan, maar dan moest ik meteen drie maanden sluiten.
Nadat we dan in februari en maart wel even klanten hebben
kunnen ontvangen, moesten we wéér sluiten. En dat terwijl
ik toch veel geld in de zaak gestoken heb en ook huur moet
betalen. Gelukkig heeft eigenares Monique me heel goed
geholpen. Sinds het einde van de paaspauze in april zijn we
natuurlijk wel weer open, maar we hadden nog niet meteen
veel klanten. Stapsgewijs zijn dat er nu meer en meer aan
het worden. De klanten zijn blij. Ze hebben veel respect.
En gelukkige klanten zorgen natuurlijk ook weer voor méér
klanten. Hopelijk is corona snel voorbij. Ik wil alleszins zeker niet
nóg een keer sluiten. Want thuiszitten, dat is niks voor mij, ik wil
werken!
Dat hopen wij ook samen met jou. Alleszins veel succes met je
zaak!

Danish zou Kapsalon Arendonk normaal openen op
1 november, maar toen moest hij zijn zaak meteen al
drie maanden sluiten.

Kapsalon Arendonk is eigenlijk
meer een barbershop.

Danish, zaakvoerder Kapsalon Arendonk
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Een nieuwe school voor bas
Eind april startten in Kerkstraat de werken voor de nieuwe gemeentelijke
basisschool Sint-Jan. Naast de huidige school wordt een volledig nieuwe school
gebouwd die de twee sites in Kerkstraat en Schoolstraat zal huisvesten. We
vroegen aan Jan (directeur basisschool Sint-Jan) en Paul (coördinator technische
dienst) om ons wat meer te vertellen over de werkzaamheden.
Dag Jan en Paul. De ideeën voor één
grote school voor basisschool Sint-Jan
waren er al lang. Welke voorbereidingen
zijn er allemaal aan voorafgegaan?
Jan: We ondervinden binnen de school
inderdaad al langer wat hinder door de
twee locaties. Zowel voor de werking zelf
als voor het teamgevoel is het lastig om
verspreid te zitten. We zijn eigenlijk wel
één school, maar vaak voelt het niet zo
aan voor de medewerkers. Daarom werd
al een hele tijd geleden - ik denk zelfs al
zo’n 25 jaar geleden - het idee geopperd
om de school samen te brengen op één
locatie.
Paul: Tien jaar geleden werd die
piste meer concreet uitgedacht. Dat
resulteerde in 2015 in een masterplan.
Aanvankelijk was er daarin nog sprake
van een uitbreiding van de huidige
school in Kerkstraat. Maar om het
gebouw volledig aan te passen aan de
verwachtingen, zou het bijna gestript
moeten worden. Daarom werd er
uiteindelijk voor gekozen om te gaan
voor een volledig nieuw project, op het
terrein van het voetbalveld in Kerkstraat,
naast de huidige school.
Hoe zijn jullie daarna aan de slag gegaan
om de nieuwe school vorm te geven?
Jan: Samen met de leerkrachten hebben
we de oefening gemaakt wat voor school
we willen zijn. Daaruit kwamen vijf
pijlers naar voren: school in beweging,
creatieve school, duurzame school,
zorgzame school en samen school.
Paul: Die visie hebben we dan verder
geconcretiseerd. We bezochten enkele
andere nieuwbouwscholen en konden
zo aangeven wat we goed vonden
en wat we absoluut niet wilden zien
terugkomen in onze nieuwe school.
Drie architectenfirma’s hebben dan
een schetsontwerp gemaakt, en zo
kwamen we uiteindelijk uit bij Markant
Architecten.
Jan: Zij hadden eigenlijk meteen de
perfecte vertaling gemaakt van wat we
wilden in de nieuwe school: ondanks
de grootte van de school toch een
kleinschalige uitstraling hebben,
gezelligheid en warmte, met veel samen
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De school krijgt een avontuurlijke en groene
speelplaats, met zelfs een stukje bos
en een looppiste.
Jan, directeur basisschool Sint-Jan

zijn maar toch voor iedereen een eigen
plaatsje. We wilden ook een hele open
school met veel licht en ramen en veel
verbondenheid.

refter, een ruimte voor de administratie
en een fietsenstalling. Ook voor de
buitenschoolse kinderopvang wordt
plaats voorzien in de school.

Hoe zal de nieuwe school eruit gaan
zien?
Paul: De school zal bestaan uit een
gelijkvloers en een eerste verdieping.
De gebouwen zullen zich voornamelijk
aan de straatkant bevinden, achteraan
is er een landschapskant met zicht naar
de open velden. Er wordt gewerkt met
verschillende paviljoenen, die zorgen
voor meer openheid en helpen om de
kleinschaligheid te behouden.

Paul: Een deel van de nieuwe ruimtes
zal ook openstaan voor breed gebruik
buiten de schooluren, bijvoorbeeld
voor verenigingen. Dat is onder andere
het geval voor de fietsenstalling, de
polyvalente refter, de turnzaal en de
expressieklas.

Jan: Er zal onder andere ruimte zijn voor
acht kleuterklassen, achttien klassen
voor de lagere school, een turnzaal
met expressieklas, een atelier, een
snoezelruimte, een kleine en een grote

Jan: De speelplaats zal volledig passen
binnen onze pijler ‘school in beweging’.
Het wordt een avontuurlijke en groene
speelplaats, met zelfs een stukje
bos en een looppiste. We stappen
dus duidelijk af van de betonnen
speelplaats, maar hebben aandacht voor
verschillende vormen van beweging.
Voor de speelplaats heeft de ouderraad

sisschool Sint-Jan
Een deel van de nieuwe ruimtes
zal ook openstaan voor breed gebruik
buiten de schooluren.
Paul, coördinator technische dienst

trouwens het initiatief genomen om
het avontuurlijke gedeelte deels mee te
bekostigen. Zij zetten de komende tijd
allerlei acties op poten om geld in te
zamelen.
Wordt ook de omgeving van de school
aangepakt?
Paul: Ja, ook daar zullen wat
veranderingen zijn. Zo worden er geen
parkeerplaatsen voorzien aan de school,
en ook geen kiss-and-ridezone.
Jan: We willen echt aanmoedigen om
op een duurzame manier naar school te
komen. De hele omgeving van de school
zal er dus op gericht zijn om het zo veilig
mogelijk te maken voor voetgangers en
fietsers.

De school wordt een BEN-gebouw of
een bijna-energieneutraal gebouw. Hoe
wordt dat gerealiseerd?
Paul: In de nieuwe school zullen geen
fossiele brandstoffen gebruikt worden.
Verwarming in de winter en koeling in
de zomer zal verkregen worden door
gebruik te maken van aardwarmte.
Betonkernactivering zal zorgen voor
een gelijkmatige trage verdeling van de
warmte in het gebouw, zodat er altijd
een aangename temperatuur is. Verder
komen er zonnepanelen op alle hoge
daken en zullen groendaken zorgen voor
extra isolatie en de tijdelijke buffering
van regenwater.

De werken zijn eind april gestart.
Wanneer zal de nieuwe school de deuren
kunnen openen?
Paul: De bouwtijd is voorzien op
zeventien maanden. Het schooljaar
2022-2023 zullen we dus net niet
kunnen starten in de nieuwe school,
maar we mikken erop om na de
herfstvakantie te verhuizen. Tegen de
start van het schooljaar 2021-2022
zouden de grote contouren van de
kleuterschool al klaar moeten zijn.
Jan: Door corona hebben we jammer
genoeg geen eerste steenlegging
kunnen doen. Om de leerlingen toch
te betrekken bij de bouwwerken,
willen we in een latere fase met hen
een symbolische eerste boomplanting
doen. Doordat de nieuwe school op
een ander terrein komt dan de huidige
school, kunnen we intussen wel gewoon
blijven lesgeven op de twee vertrouwde
locaties. Voor de leerlingen van
Kerkstraat is het nog extra leuk, want zij
kunnen de werken vanop de eerste rij
volgen vanuit de klas.
Nog veel succes met de werken. Wij
kijken mee uit naar het eindresultaat!
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De kinderen uit Kuiperkensstraat
werkten met z'n allen samen aan
een grote tekening, gebaseerd
op de bezienswaardigheden in
Arendonk.

Kuiperkensstraat in actie
voor ‘Pimp het dorp’
Dag Liesbet en Steven, jullie namen al voor de tweede keer
deel aan ‘Pimp het dorp’ met alle kinderen uit jullie straat.
Hoe kwamen jullie op het idee om de hele straat hierbij te
betrekken?
Liesbet: De kinderen in deze straat spelen heel veel samen.
Het is dan ook een hechte groep geworden na al die jaren. Het
leek ons wel leuk om hun band te vereeuwigen door een grote
tekening te maken die je nergens anders kan terugvinden. Dat
maakt onze straat toch een beetje specialer dan de andere
straten hier in Arendonk.
Waar haalden jullie je inspiratie voor de ‘Kuiperkunst’?
Steven: Het werkje is geïnspireerd op de bezienswaardigheden
van Arendonk. Het is een echt kunstwerk gemaakt door de
kinderen van Kuiperkensstraat.

Het is een echt kunstwerk gemaakt door de
kinderen van Kuiperkensstraat.
Steven

Hoe maakten jullie de kinderen in de straat warm voor dit
initiatief?
Liesbet: Daar was niet veel voor nodig. We hadden al een
muur op dezelfde manier geschilderd bij de vorige editie. Alle
kinderen vonden het toen echt geweldig. Dit jaar was het
wel een beetje moeilijker dan de vorige editie, want er werd
een lijstje opgesteld waaruit ze mochten kiezen. Daar waren
soms wel moeilijke dingen bij, zoals de Vierschaar en het
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gemeentehuis. Maar het lijstje werd al snel helemaal ingevuld
en het resultaat is prachtig geworden. Er steken vele uren werk
in, maar het resultaat mag er zijn! Het is ook fantastisch om te
zien dat iedereen supertrots is op zijn of haar werkje.
Hebben jullie nog ideeën voor een volgende editie?
Steven: Er zijn nog wat panelen in het zandpaadje die wel een
likje verf kunnen gebruiken. We zullen er eens een nachtje over
moeten slapen.

😊

Het is fantastisch om te zien dat iedereen
supertrots is op zijn of haar werkje.
Liesbet

Van harte proficiat!

Dhr. en mevr. Eyckens - De Proost
65 jaar getrouwd
Eyckens Godfried °24.06.1934, Arendonk
De Proost Maria °27.11.1933, Arendonk
Gehuwd op 22 mei 1956

Dag Briek en Maud. Jullie namen deel aan het project, wat
vinden jullie zo leuk aan ‘Pimp het dorp’?
Briek: Ik vind het fijn dat we al onze creativiteit aan de hele
wereld kunnen laten zien.
Maud: Ik vind verven op de muren superleuk omdat er dan
kleur is in onze straat. De tekeningen zijn allemaal heel mooi.
Iedereen heeft keigoed geholpen met verven. Ik heb Arendonk
Zingt gekozen omdat ik normaal altijd meezing. Ik zou het heel
tof vinden als ik nog eens mag verven op de muren.
Dimas, jij schilderde onze twee Arendonkse kerken. Had je daar
een speciale reden voor?
Dimas: Ik heb er inderdaad voor gekozen om de twee kerken te
schilderen. De parochiekerk Sint-Jozef van de Voorheide heeft
voor onze familie een speciale betekenis. Mijn overgrootvader
Jos Glis was jarenlang de rechterhand van pastoor Wim en
pastoor Leon, hij hielp hen met alles. Voor ons is het de kerk
van bompa. In 2017 is hij gestorven. De eekhoorn verwijst naar
hem. Bij elke belangrijke gebeurtenis zien wij een eekhoorn
verschijnen. Dan zeggen mijn mama en papa dat bompa
eventjes komt piepen. Hij hield van eekhoorns. Ik ben superblij
dat ik dit mocht schilderen.

Dhr. en mevr. Janssen - Van Beek
60 jaar getrouwd
Janssen Marcel °24.03.1937, Arendonk
Van Beek Carolina °30.11.1937, Oud-Turnhout
Gehuwd op 7 januari 1961

Dhr. en mevr. Van Deuren - Nijs
50 jaar getrouwd
Van Deuren Alfons °03.03.1946, Arendonk
Nijs Angelina °02.10.1948, Arendonk
Gehuwd op 8 mei 1971

Benieuwd naar alle
kunstwerken van
‘Pimp het dorp’?
De dienst vrije tijd ontwikkelde twee wandelroutes die
je meenemen langs de verschillende kunstwerken in het
straatbeeld. Haal de folder in het gemeentehuis of bekijk
hem digitaal op www.arendonk.be.

Dhr. en mevr. Jacobs - Driesen
50 jaar getrouwd
Jacobs Jozef °08.06.1950, Arendonk
Driesen Godeliva °20.12.1951, Arendonk
Gehuwd op 15 mei 1971
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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 juli 2021 aan de dienst communicatie.
Dat kan in een envelop (dienst communicatie, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via
communicatie@arendonk.be. Veel succes!

1.

Bij Kapsalon Arendonk kan je ook terecht voor wenkbrauwen en baarden. Daarom is het eigenlijk meer een …

2.

De palen van de toren in de speeltuin aan het zwembad werden vernieuwd. Voor welk materiaal werd gekozen?

3.

Welke architectenfirma maakte het ontwerp voor de nieuwe basisschool Sint-Jan?				

4.

Met welk voertuig kwamen Joren en Noortje tien jaar geleden naar het gemeentehuis voor hun huwelijk?		

5.

Welke twee Arendonkse gebouwen schilderde Dimas voor 'Pimp het dorp'?					

6.

Hoeveel mezennestkastjes plaatste het lokaal bestuur dit voorjaar?					

1
2
3
4
5
6

Ik wist da!
Wie het kruiswoordraadsel in de vorige editie juist invulde,
vond het woord ‘vlinder’ in de blauwe kader. Hans Lasters
werd geloot als winnaar uit alle correcte antwoorden en nam
een AHA-bon ter waarde van 25 euro in ontvangst.
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Geboorten
10.07
24.07
26.07
29.07
29.09
29.09
12.10
12.10
14.10
29.10
21.11
27.11
02.12
04.12
07.12
17.12
27.12
31.12
01.01
04.01
22.01
22.01
25.01
04.02
09.02
11.02
16.02
19.02
24.02
25.02
26.02
09.03
17.03
17.03
20.03
22.03
29.03

Cas, zoon van Dieter Berrens en Lindsay Iemants			
James, zoon van Mario de Wit en Melissa Vanlingen				
Natan Sebastian, zoon van Sebastian Mackiewicz en Daniela Wieczorek		
Jahruiltio Milton Ferdinand, zoon van Regilio Delano Ferdinand Alexander
en Merjorie van der Kust					
Rael, zoon van Deiby Jhonatan Rueda Gutierrez en Griet Meynendonckx		
Lupe, dochter van Deiby Jhonatan Rueda Gutierrez en Griet Meynendonckx
Lio, zoon van Yoni Van Herck en Liene Jules Segers				
Jitse, zoon van Lieven Meynendonckx en Kristin Jacobs				
Sabr, dochter van Tchifa Imuran en Rubatu Alidu				
Axel, zoon van Wesley Coomans en Anoek Struyfs				
Liz, dochter van Levi Geenen en Inge van Dooren				
Romi, dochter van Maximiliaan Acione en Sofie Baeyens				
Julia, dochter van Mark Sweere en Marieke Van Herk				
Mathis, zoon van Sven Janssens en Sharon Bertels				
Limme, dochter van Ben Van Gompel en Annelies Verhoeven			
Vince, zoon van Steven Pappaert en Tamara Cauwenberghs			
Wardi, zoon van Abdirisaq Jama Hassen en Abdi Mouhoumed Ramha		
Fran, dochter van Petrus van Roij en Julie Van Akeren				
Olivia, dochter van Lars Van Herck en Esther Van Beers				
Lode, zoon van Matthias Stusz en Kaat Raeymaekers				
Billie, dochter van Axel Moonen en Dana Mertens			
Mack, zoon van Marco Stessens en Stephanie Stoop				
Ninó, zoon van Steff Huybrechts en Anouk Cools				
Loua, dochter van Nick Iemants en Resi Hoeks				
Mats, zoon van Nick Holten en Nikki Vervoort				
Jayvano, zoon van Eddy De Wit en Gertruida Pruijmboom			
Ella, dochter van Ben Machilsen en Joke Segers				
Pennie, dochter van Jens Coomans en Karen Van Cantfort			
Amal, dochter van Rafik Belgharbi en Ibtissam Belghardi				
Adam, zoon van Kenneth van den Berk en Gadija Lasgaa				
Cesar, zoon van Pieter Erpels en Griet Heymans				
Celeste, dochter van Robin Konings en Valerie Campforts			
Klaas, zoon van Philippe Dilen en Hanne Schuermans				
Loïc, zoon van Christof Van Nooten en Marijke Gys				
Fenna, dochter van Niels Van Hoof en Caroline Van Aken			
Louise, dochter van Vincent Tuteleers en Evelien Broeckx			
Ella, dochter van Niels Wens en Joline Blockx				

Huwelijken
27.02
20.03
24.04
30.04
14.05
15.05
15.05

Geert Vanherck (1979) en Saskia Detremmerie (1974)
Joeri Van Den Bulck (1984) en Wendy Bierens (1989)
Kenny Wens (1994) en Laura Meeus (1994)
Daan Huysmans (1996) en Myrthe Damen (1996)
Danny Verbeek (1984) en Elly Proost (1985)
Kristof Van Poppel (1984) en Samantha Quick (1986)
Koen Peeters (1976) en Laura Schulpen (1989)

Overlijdens
24.12
06.01
25.01
27.01
28.01
02.02
02.02
02.02
05.02
18.02
22.02
22.02
25.02
03.03
03.03
10.03
11.03
14.03
19.03
20.03
23.03
03.04
05.04
12.04
17.04
28.04

Jef Claes (1945)
Zeva Maes (1935)
Ninó Huybrechts-Cools (2021)
Mathijs Boer (1938)
Maria Van Poppel (1942)
Harry Broos (1941)
Rosa Matheve (1942)
Frans Van Gool (1930)
Josepha Spoormans (1932)
Ella Machilsen (2021)
Staf Sneyers (1929)
Karel Bols (1946)
Anna Van Hove (1925)
Alfons Driesen (1940)
Julia Matthijs (1934)
Jeanne van Alphen (1925)
Anny De Proost (1940)
Frans Lenders (1946)
Alfons Vaes (1937)
Anna Boeckx (1924)
Rik Olieslagers (1941)
Rinia Terlaan (1950)
Herman Meynendonckx (1951)
Désiré Smeyers (1950)
Victor De Proost (1937)
Karel Gelens (1935)
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Breng jij Arendonk
mee in beeld?

parkcafearendonk

#vrijdagterrasdag #voordatderegenkomt
#2370arendonk #genieten

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

maykeverbylen
Lekker buiten!

#buitenspeeldag #2370arendonk
#vrijetijdsdienstarendonk
@vrijetijdsdienstarendonk
@gbssintjanarendonk

apa.thebordercollie
On top
1,5 years old

#dogsthathike #dogsofbelgium
#hondenliefde #dogsofinstagram
#2370arendonk

brug6_koffiehuis
Na de motorclub vorige week
hadden we vandaag nog eens wat
"echte" PK's op de koffie
En natuurlijk hadden de kids weer
mazzel en mochten ze even mee
rijden!

talentenschoolatlantis
Vandaag werd aan onze school een
AED-toestel geplaatst. Dit toestel
kan echt het verschil maken bij een
reanimatie. Dankjewel Gemeente
Arendonk, Rode Kruis-Arendonk en
alle bloedgevers van

coffeeandtheotogo
Happy windmill is happy sunday
Enjoy your day

annlaurijssen
This wonderful morning...

hawthornart
The Finished Artwork

ing2thee
“If it makes you happy. It can't be
that bad. If it makes you happy. Then
why the hell are you so sad?”
Soon back to riding, I hope!

😉

#pk #koffietogo #indekempen
#2370arendonk #paarden

#tgoorken #indestillekempen
#2370arendonk #toerkemet
@de.kempen

🐶

#2370Arendonk!

❤

#art #artoftheday #orka #sealife #galaxy
#artist #artistsoninstagram #arendonk
#2370arendonk #vladimirtchervonisjenko
#hawthornart #kunstwerk #kunst
#kunstenaar #muurschilderij
#muurschildering #mural #muralart
#muralpainting #pimphetdorp

😁🌆

#2370 #arendonk#2370arendonk
#sunset #sunsetview #mill
#molen #happyplace #skyscape
#enjoythemoment #enjoyyourday
#goodvibes #colorsofnature #colorize
#windmill #windmills

🌅

🎶

#iamspecialized #epic #4bikeswesterlo
#stealthwheels #arendonk
#2370arendonk #mtb #mtblife #mtblove
#cycling #ridelikeagirl #whyiride #mtbgirl

