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Nieuwe gezichten bij het lokaal bestuur

Gemeentehuis
Vrijheid 29 • 014 40 90 60
info@arendonk.be
Bibliotheek
Deroissart 5 • 014 67 16 14
bibliotheek@ arendonk.be
Zwembad
Van Eycklaan 7 • 014 67 89 34
zwembad@arendonk.be
Sociaal Huis
Vrijheid 100 • 014 40 10 50
ocmw@arendonk.be
Recyclagepark
Hoge Mauw 980 • 014 67 17 26

Op 1 oktober 2021 verwelkomde de poetsdienst twee nieuwe medewerkers.
Hala Al Gburi is geen onbekende, zij werkte al sinds februari als tijdelijk
poetsmedewerker in het zwembad. Sinds kort heeft Hala haar eigen plekje
veroverd in het poetsteam van het zwembad en heeft zij een contract voor
onbepaalde duur mogen ondertekenen.

Colofon

Chaymae El Aissaoui slaagde in maart 2021 voor het examen van
poetsmedewerker. Naast een andere schoonmaakjob én een avondstudie
ging deze bezige bij met plezier bij onze poetsdienst aan de slag. Zij heeft
haar plaatsje gevonden op GBS Voorheide en maakt daar elke avond haar
klaslokalen proper.
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Behalve deze twee nieuwe gezichten,
verdwijnt er ook eentje uit onze
poetsdienst. Sandra Van den Bogaart
werkte sinds begin dit jaar in het
poetsteam van het zwembad, maar
gaat vanaf 1 januari 2022 een nieuwe
uitdaging aan in het Sociaal Huis. Als
administratief medewerker zal ze er
het onthaal mee ondersteunen en
allerlei administratieve taken op zich
nemen.

Begin deze maand mocht het
Sociaal Huis nog een nieuw gezicht
verwelkomen: Valerie Machilsen.
Meteen na haar studies ging Valerie
in 2012 aan de slag in het OCMWwoonzorgcentrum Sint Isabella, en
ook na de fusie tot Woonzorggroep
Arendonk bleef ze zich daar inzetten
voor de ouderenzorg. Als deskundige
onderwijs en buitenschoolse opvang
wacht haar nu een mooie uitdaging
die volledig in het teken staat van
onze Arendonkse (school)kinderen.

Welkom en veel succes!
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nieuws

Maand van
de Senior
De derde week van november is traditiegetrouw
Ouderenweek in Vlaanderen. Maar doordat er al zo lang
niets meer georganiseerd kon worden voor onze senioren,
besloten de seniorenraad en lokaal dienstencentrum
Durgebont om van november een heuse Maand van de
Senior te maken. De hele maand lang werden er allerlei
activiteiten georganiseerd: een muzikale workshop, een
lezing, theater, stoelyoga, een kookworkshop … Het aanbod
was heel divers, zodat er voor ieder wat wils tussen zat.
Helaas moesten we door alomgekende redenen toch nog
enkele activiteiten annuleren. Gelukkig bleven er nog
voldoende activiteiten over om onze senioren een leuke
maand te bezorgen.

Met pensioen

Na meer dan vijftien jaar dienst
bij het lokaal bestuur geniet
Geerlof Witteveen sinds oktober
van zijn pensioen. Als stielman
autotechnieken stond hij in voor het
onderhoud van het wagenpark. Een
dienstwagen, vrachtwagen, tractor
of klepelmachine: ze hadden geen
geheimen voor hem.

Bedankt voor je
jarenlange inzet
en geniet van je
pensioen!
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Filip Stouten
geeft de
fakkel door
als voorzitter
van de
preventieraad
Van jongeren bij het bruggetje aan de Wamp tot de MEGA-fuif in ’t Onkrooid: 25 jaar
geleden stond Filip Stouten aan de wieg van de (drugs)preventieraad. Volgend jaar
geeft hij de fakkel door. We blikken samen met hem terug op die 25 jaar.
De (drugs)preventieraad vindt zijn
oorsprong aan het bruggetje tussen het
zwembad en parking Deroissart. Hoe is
het allemaal begonnen 25 jaar geleden?
Vroeger zaten we met de politie
boven in het gemeentehuis. Als ik daar
vertrok, viel het me op dat er een aantal
hangjongeren aan de brug van de Wamp
stonden, tussen parking Deroissart
en het zwembad. Toen ik merkte dat
een aantal vrouwen met kinderwagen
terugdraaiden omdat ze bang waren
om langs die jongeren te lopen, ben ik
naar hen toegestapt. Al snel kwam het
onderwerp drugs ter sprake en hoorde
ik dat de meesten van hen verslaafd
waren aan marihuana. Naar aanleiding
daarvan ben ik naar het toenmalig
schepencollege gegaan met de vraag
of we een drugspreventieraad mochten
oprichten. De eerste vergadering
trok meteen heel wat volk, waaronder
dokters, apothekers, het Rode Kruis,
sportverenigingen, horeca …
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Wat heeft de (drugs)preventieraad dan
concreet gedaan?
Als eerste zocht ik naar een project voor
in de scholen. We zijn gestart met het
Drugspreventieproject uit Amsterdam,
maar na enkele jaren maakten we de
overstap naar het MEGA-project: Mijn
Eigen Goed Antwoord. Dat is een
nationaal preventieproject, daardoor
was er ook meer ondersteuning voor. In
het MEGA-project geven leerkrachten,
het CLB en de politie lessen aan de
leerlingen van het zesde leerjaar. De
leerlingen maken ook allemaal een
tekening tegen het gebruik van drugs,
één daarvan wordt uitgekozen en hangen
we daarna op bij dokters, apotheken en
op verschillende openbare plaatsen in
Arendonk. We sluiten het project elk jaar
af met een MEGA-fuif in jeugdhuis 't
Onkrooid. Het doel van het hele project
is eigenlijk om jongeren weerbaarder
te maken en hen ‘nee’ te leren zeggen
tegen drugs.

Worden de ouders ook betrokken bij het
MEGA-project?
Zeker. Voordat de lessenreeks start,
is er altijd een ouderavond. Daar geef
ik informatie over wat MEGA inhoudt,
maar ook over alle producten die hier
op de markt zijn. Die producten laat
ik hen ook zien. Ooit gaf ik op zo’n
ouderavond de ouders een blokje hasj
en een aansteker en vroeg ik hen om het
aan te steken en er eens aan te ruiken. In
de hele zaal waren er maar vier mensen
die dat niet deden. Ik zei tegen hen: “Als
ik tegen jullie zeg dat je dat moet doen,
dan doen jullie dat. En dat is juist wat ik
jullie kinderen wil aanleren: om dat niét
te doen.” Het is straf om te zien hoe snel
je in zoiets meegaat.
Organiseert de (drugs)preventieraad
ook iets voor de oudere jongeren?
Ja. In samenwerking met het SintClaracollege organiseren we voor het
derde middelbaar elk jaar een dag rond
verslaving in jeugdhuis ’t Onkrooid. Daar

Soms voelt het als vechten
tegen de bierkaai. Maar het belangrijkste
vind ik dat ik jongeren op een goede manier
heb kunnen helpen of doorverwijzen.
Filip Stouten, voormalig voorzitter preventieraad

wordt preventief gewerkt rond roken
en weerbaarheid. Er komt ook altijd een
ervaringsdeskundige spreken, een exverslaafde dus. Jongeren schrikken dan
wel eens als ze zien dat die er toch heel
‘gewoon’ uitziet.
Daarnaast werd ongeveer twintig
jaar geleden ook de zelfhulpgroep
‘FIST’ opgericht, voor ouders van wie
de kinderen drugs gebruiken. Het is
belangrijk dat die ouders op een goede
manier terug contact kunnen maken met
hun kinderen. ‘FIST’ heeft ongeveer drie
jaar bestaan, maar dat strookte jammer
genoeg niet altijd met mijn werk als
politieagent.
Een aantal jaar geleden is de
drugspreventieraad geëvolueerd naar
een meer algemene preventieraad. Hoe
komt dat?
Mensen denken bij drugs vaak onterecht
alleen aan de verboden middelen. Maar
ook de legale drugs, zoals nicotine en
alcohol, horen daarbij. En ook daar zijn
we bezorgd over. Die producten werken
in op de hersenen en hoe jonger je
begint, hoe groter de gevolgen zijn.

Daarom proberen we die preventielat zo
laag mogelijk te leggen.
Het verslavingslandschap is vandaag ook
helemaal anders dan toen we 25 jaar
geleden startten met de preventieraad.
Vroeger was er alleen marihuana, nu is
er veel meer te krijgen. Soms voelt het
als vechten tegen de bierkaai. Aan de
andere kant ben ik er wel zeker van dat
het zonder de preventieraad erger was
geweest. Ik heb heel wat jongeren op
mijn bureau geroepen en raad gegeven,
een beetje zoals een vader dat doet.
Een aantal daarvan hebben mij ook
gezegd dat het hen heeft geholpen om
er vanaf te geraken. Er zijn toch heel wat
jongeren die ik zo heb kunnen helpen of
doorverwijzen, en die daar tot op de dag
van vandaag nog dankbaar voor zijn. Dat
vind ik eigenlijk het belangrijkste.
Wat hoop je dat de preventieraad in de
toekomst nog zal realiseren?
Er is één ding dat ik graag verwezenlijkt
had gezien hier in Arendonk: een
jongereninformatiepunt (JIP) in
jeugdhuis ‘t Onkrooid. Een JIP is een
plaats waar jongeren terechtkunnen

voor een luisterend oor, bijvoorbeeld
op woensdagnamiddag. Het is maar een
kleine stap voor hen om daar binnen
te springen en ze vinden er meteen
iemand die naar hen kan luisteren en
hen eventueel kan doorverwijzen. Ik heb
geprobeerd om dat in Arendonk op te
richten, maar dat is tot nu toe jammer
genoeg niet gelukt. Hopelijk hebben mijn
opvolgers meer succes. (lacht)
Na 25 jaar stop je ermee als voorzitter.
Wat is de reden daarvoor?
Ik heb altijd een hele goede ploeg
gehad binnen de preventieraad, maar
ik denk dat het nu tijd is om een stap
terug te doen. Zo kan er ook eens vanuit
een ander standpunt gekeken worden
naar (drugs)preventie. Hoewel ik de
focus altijd heel hard heb gelegd op
preventie, kan je het politionele toch
nooit helemaal wegdenken. Het is ook
goed dat er nu twee jongere mensen
bij gekomen zijn, zij kunnen er met een
andere visie naar kijken. Ik ben ten slotte
ook al 57, in de fleur van menne sleet.
Maar ik blijf zeker achter de schermen
meewerken aan de preventieraad, alleen
niet meer als voorzitter.
Wat wil je je opvolgers zeker nog
meegeven?
De preventieraad is toch een beetje mijn
geesteskindje. Dus ik hoop dat ze er net
zo veel energie in steken als ik ooit heb
gedaan.
En dat iedereen gezond blijft, en een
gezond 2022. Zonder drugs natuurlijk.
(lacht)
Wil je meer informatie over het
preventiebeleid rond verslaving of
heb je interesse om deel te nemen
aan de preventieraad? Contacteer dan
Rienel van Beurden via 014 40 10 50
of welzijn@arendonk.be.

In het MEGA-project maken de leerlingen allemaal een
tekening tegen het gebruik van drugs. Deze tekening werd in
2011 uitgekozen en opgehangen bij dokters, apotheken ...
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Jullie mening over
onze communicatie
In het voorjaar van 2021 organiseerde het lokaal bestuur in samenwerking met hogeschool Thomas More een
grootschalige communicatie-enquête, de communicatiemonitor. Daarin kregen de inwoners van Arendonk de kans
om hun mening te geven over de communicatie vanuit het lokaal bestuur.
Uit de bevraging blijkt dat onze inwoners over het algemeen positief zijn over de gemeentelijke communicatie, maar
er is zeker nog ruimte voor verbetering. Met de resultaten en feedback uit de bevraging gaat het lokaal bestuur aan
de slag om de communicatie en de verschillende communicatiekanalen nog te verbeteren.

De resultaten
in een notendop

meer dan

8/10

Over de
communicatiemonitor
De communicatiemonitor is een
grotendeels gestandaardiseerde
enquête die bij inwoners peilt naar
het bereik en de waardering van
gemeentelijke communicatie. De
communicatiemonitor geeft een
representatief beeld van hoe de
inwoners hun gemeente en lokale
communicatie beleven en welke
communicatiekanalen er echt toe doen.
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voor het fysieke
onthaal in het
gemeentehuis

84%

komt minstens één
keer per jaar naar het
gemeentehuis

Deze bevraging werd de afgelopen
vijf jaar al in meer dan twintig andere
gemeenten georganiseerd. De enquête
is voor ongeveer 90% van de vragen
identiek voor alle deelnemende
besturen. Daardoor is het ook mogelijk
om de resultaten van verschillende
gemeenten met elkaar te vergelijken.

Onthaaldiensten

Op basis van een willekeurige
steekproef ontvingen 2 000 inwoners
een papieren versie van de bevraging.
Zij konden kiezen of ze de bevraging
online of op papier invulden. Daarnaast
deden we ook een open oproep aan de
hele bevolking om deel te nemen aan
het onderzoek.

De waardering voor de gemeentelijke onthaalkanalen is hoog, vooral het
fysieke onthaal in het gemeentehuis behaalt een mooie score van 8,38/10.
Ook de andere kanalen (onthaal Sociaal Huis, telefonisch onthaal, mail naar
algemene e-mailadres) behalen een goede score tussen 7,74/10 en 8,01/10.
Daarmee scoren we iets hoger dan gemiddeld in vergelijking met de andere
deelnemende gemeenten. Het meldingsformulier op de gemeentelijke
website scoort een stuk minder, de waardering daarvoor krijgt een score
van 6,47/10. Dat is dus zeker een werkpunt voor de toekomst.

84% van de inwoners van Arendonk komt minstens één keer per jaar naar
het gemeentehuis, dat is iets hoger dan gemiddeld in andere gemeenten.

Publieksbereik communicatiekanalen
86%

infomagazine ‘2370’

79%

nieuwsbrief '2370 in 't kort'

54%
51%

website www.arendonk.be
Facebookpagina gemeente Arendonk

bijna

8/10
voor ons

infomagazine '2370'

Gemeentelijke
communicatiekanalen
Om een zo groot mogelijk deel van onze
inwoners te bereiken, zet Arendonk voor haar
communicatie zowel in op papieren als op
digitale kanalen. Ons infomagazine ‘2370’ en de
nieuwsbrief ‘2370 in ’t kort’ steken er duidelijk
bovenuit qua publieksbereik, met respectievelijk
86% en 79%. Met de website (54%) en de
gemeentelijke Facebookpagina (51%) bereiken we
ongeveer de helft van onze inwoners. Het bereik
van het digitale infobord aan de kerk (44%), de
digitale nieuwsbrief (39%), de papieren infogids
(36%) en vooral de Twitterpagina (4%) ligt een
stuk lager.

We blijven ook in
de toekomst inzetten
op een mix van
gedrukte en
digitale kanalen.

De waardering voor de meeste gemeentelijke
communicatiekanalen ligt vrij hoog. Ook hier
scoort het infomagazine ‘2370’ het beste
(7,98/10), gevolgd door de Facebookpagina
(7,66/10) en de nieuwsbrief ‘2370 in ’t kort’
(7,50/10). Ook de website (7,38/10), de digitale
nieuwsbrief (7,14/10) en de gedrukte infogids
(7,05/10) halen een mooie score. De waardering
voor het digitale infobord (6,62/10) en de
Twitterpagina (5,50/10) ligt iets lager.
Specifiek voor de website gaf een deel van
de deelnemers aan dat ze onvoldoende op de
hoogte zijn van de mogelijkheden van het e-loket
en dat het invullen van formulieren op de website
niet zo gemakkelijk is. Minder dan de helft van
de inwoners geeft ook aan dat ze wel eens naar
de website surfen naar aanleiding van artikels
in de ‘2370’ of ‘2370 in ’t kort’. Dat zijn zeker
aandachtspunten voor de toekomst.

Publieksbereik vrijetijdskanalen
60%
44%
35%

UiT-agenda in '2370 in 't kort'
affiches/flyers
Facebookpagina Vrijetijdsdienst Arendonk

Gemeentelijke
vrijetijdskanalen

Algemeen gezien geeft 72% van de deelnemers aan dat ze
de gemeentelijke communicatie als positief ervaren. We
staan daarmee op een 5de plaats van de 25 deelnemende
gemeenten. Onderwerpen waarover onze inwoners
nog meer informatie willen ontvangen, zijn premies en
subsidies (44%), beslissingen van de gemeenteraad en
het college (29%), verhalen over inwoners van
Arendonk (29%), toeristische bezienswaardigheden
(22%) en gemeentevernieuwing en ruimtelijke
gemiddeld
ordening (22%).

7,4/10

Als lokaal bestuur zijn we tevreden
met deze resultaten. Maar het
voornaamste doel van deze bevraging
was om te weten te komen hoe we de
gemeentelijke communicatie nog kunnen
verbeteren. Alle opmerkingen en suggesties van de
deelnemers nemen we dus mee voor de toekomst.

voor de vrijetijdskanalen van de
gemeente

Om te communiceren over de verschillende activiteiten van
het lokaal bestuur gebruiken we enkele specifieke kanalen. Ook
die werden bevraagd. Daaruit kwamen de UiT-agenda in de
nieuwsbrief ‘2370’ in ’t kort’ (60%), allerlei affiches en flyers
van de verschillende activiteiten (44%) en de Facebookpagina
van Vrijetijdsdienst Arendonk (35%) naar voren als de kanalen
met het grootste bereik.
De waardering van alle vrijetijdskanalen ligt vrij dicht bij
elkaar, met scores tussen 7,20/10 en 7,51/10. Deze scores
liggen iets hoger dan gemiddeld in vergelijking met de andere
deelnemende gemeenten.

Bedankt aan alle inwoners die de enquête ingevuld
hebben! Dankzij jullie kunnen we onze communicatie nog
verbeteren.
Onder de deelnemers van de enquête werden enkele
AHA-bons verloot. De winnaars werden persoonlijk
verwittigd.
Meer info
Dienst communicatie - 014 40 90 66 communicatie@arendonk.be
2370 Arendonk - 7

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 Barbershop The King en Harlequin aan
je voor.

Barbershop The King
Vrijheid 34 - Ismail Ay
Begin september opende Barbershop The King de deuren.
Heb je al veel klanten? En zijn dat vooral mannen of kunnen
vrouwen en kinderen hier ook terecht?
King is een kapsalon voor mannen en jongens. Voor damessnit
hebben we momenteel niet de juiste mensen in huis. Als
barbershop doen we naast haren wassen en knippen ook
baarden en wenkbrauwen. We hebben daarvoor zelfs een
stoomapparaat voor gezichtsmassage, met speciale maskers
voor een volledige gelaatsbehandeling. Dat kan uiteraard ook
voor dames.
Ik ben al twintig jaar kapper, ik ben begonnen toen ik zestien
was. Mijn vader, moeder en broer waren ook kapper, een
familiebedrijf dus eigenlijk. Ik heb vroeger drie kapperszaken
gehad in Nederland en nu heb ik al enkele jaren een zaak in
Mol. Het soort modellen dat ik knip, daar sta ik intussen echt
voor bekend. Ik heb daardoor veel vaste klanten, zelfs tot ver
in Nederland, ook bekende dj’s bijvoorbeeld, die echt voor mij
kiezen.
Je hebt dus ook al een kapsalon in Mol. Hoe ben je erbij
gekomen om een extra salon te openen en waarom koos je
voor Arendonk? En vooral, hoe krijg je dat rond, twee zaken
runnen?
Mijn zaak in Mol heb ik intussen al acht jaar en die draait heel
goed. Eigenlijk wilde ik een tweede zaak starten in Retie,
maar daar vond ik nooit een geschikt pand. Ik ben toevallig in
Arendonk terechtgekomen, door iets te komen drinken bij café
De Mèt hiernaast. Ik zag toen dit pand te huur staan en dat was
ideaal voor mij. Ik heb dan heel snel beslist om mijn tweede zaak
hier te starten.
Ik ben bedrijfsleider van de twee zaken, maar dat doe ik
natuurlijk niet alleen, ik heb ook personeel in dienst. Van 9.00
uur tot 15.00 uur werk ik zelf mee in Mol en vanaf 16.00 uur
neem ik het in Arendonk over van de kapper die er overdag
staat. Het is hard werken, maar dat doe ik graag. Gaandeweg
heb ik gemerkt dat zo’n tweede shift ook voor de klanten goed
uitkomt. Overdag hebben mensen vaak niet de tijd om naar de
kapper te gaan, ze gaan dan werken, nadien nog boodschappen
doen ... Veel kappers sluiten om 19.00 uur. Daarom heb ik na
een tijdje beslist dat klanten hier welkom zijn tot 21.00 uur.
Ik merk dat dat handig is voor hen en ook voor mij is het fijn
werken. ’s Avonds geeft het veel meer rust, niemand is dan
gehaast. Ik bekijk wel hoe dat verder loopt, of het haalbaar blijft
voor mij. Anders pas ik de openingsuren terug aan.
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Het soort modellen dat ik knip,
daar sta ik intussen echt voor bekend.
Ik heb daardoor veel vaste klanten,
zelfs tot ver in Nederland.
Ismail, zaakvoerder Barbershop The King

Hoe kijk jij naar het nieuwe jaar 2022, wat brengt de toekomst
jou?
Corona geeft veel onzekerheid en maakt het moeilijk werken,
ook voor het personeel. Echt plannen maken durf ik daardoor
niet. Maar ik heb wel vertrouwen in de toekomst. Ik werk hard
en vooral met heel veel passie. Ik heb vertrouwen in wat ik doe
en wat ik kan. Dus als corona voorbij is, geloof ik dat ook mijn
zaak hier in Arendonk een succes zal zijn, net als in Mol.

de kijker

WINKELS EN HORECA IN
KERNWINKELGEBIED VRIJHEID
Apotheek De Vrijheid • Assurance • Bakkerij Beersemans • Bakkerij Van
Broekhoven Koen • Bar 36 • Barbershop The King • 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 •
Harlequin • Het Leonieke • Kapsalon Arendonk • Marktapotheek • Mila & Me •
Oepsie Poepsie • Optiek Michielsen • Salon Amber • Speelgoed Deproost •
Studio Stoot • Tekoe’s Toko • ’t Koffiehukske • Trento • ’t Schaartje • Vi’Ki
Fashion & Trends • Vleesatelier 41

Harlequin
Vrijheid 62 - Doortje van Herwaarde
Vrijheid 62 is een pand dat de gemeente verhuurt aan starters
of andere nieuwe projecten om hen groeikansen te geven,
zodat zij hun concept eerst eens kunnen proberen. Jij bent zo
iemand: je was al ondernemer, maar je wilde bijkomend ook
een winkel starten. Vertel eens wat je vroeger deed en hoe je
dat verder gaat aanpakken nu je je zo mooi geïnstalleerd hebt
hier op Vrijheid 62.
Alles begon negen jaar geleden. Ik studeerde toen in
Antwerpen en ging veel naar bluescafés waar livemuziek
werd gespeeld. Daar leerde ik mijn vriend kennen, die gitarist
is. Hij vertelde me eens dat hij gedroomd had dat hij een
paarse fluwelen gitaar had. Ik heb die droom dan letterlijk
waargemaakt en zijn gitaar gestoffeerd. Het resultaat was
prachtig én de gitaar werkte nog steeds helemaal zoals het
hoort. Met die gitaar viel hij bij optredens natuurlijk wel op en
zo kwamen er steeds meer opdrachten om gitaren te pimpen,
eerst van vrienden en later ook van andere muzikanten. Zo
startte ik als zelfstandige in bijberoep.
Al enkele jaren kriebelt het om een eigen fysieke zaak te
starten. Dit pand was voor mij een unieke kans om eindelijk
die stap te zetten. Muziekinstrumenten stofferen of op een
andere manier personaliseren, doe ik natuurlijk specifiek in
opdracht van wie dat wil. Dat zijn trouwens niet alleen gitaren,
maar ook gitaarbanden, instrumentkoffers, versterkers … alles
is mogelijk. Mijn doelpubliek bestaat dus vooral uit mensen die
op een podium verschijnen, maar evengoed hobbymuzikanten
die hun instrument echt persoonlijk willen maken. Om een
ruimer publiek aan te spreken, heb ik in mijn winkel ook allerlei
kleine cadeauartikelen en leuke interieurspulletjes zoals
kaarsenhouders, schaaltjes, vazen, kussens … Mensen kunnen
bij mij ook terecht om bijvoorbeeld een stoel te stofferen, een
kastje te beschilderen, kleine restauraties, kaders … ik ben een
manusje-van-alles. Mijn grote passie ligt in de muziek, maar ik
kan eigenlijk van heel veel dingen iets moois maken.
Je zaak heet Harlequin. Vanwaar die naam?
Dat is eigenlijk een mooie brug tussen mezelf en mijn vader,
die tien jaar geleden overleden is. Hij was kunstschilder en
schilderde vooral pierots. Dat zijn eigenlijk de trieste clowns in
een circus. Harlequin verwijst daar min of meer naar, maar met
een andere nuance. Een harlekijn is veel kleurrijker en vrolijker
dan een pierot. Zo ben ik zelf ook, ik ben niet bang om gek te
zijn. Mijn levensmotto is dat opvallen, eruit springen, belangrijk
is om ergens te geraken. Dat geldt zeker ook in de muziek en
dat wil ik dus doortrekken in mijn zaak.

Mijn doelpubliek bestaat vooral
uit mensen die op een podium verschijnen,
maar evengoed hobbymuzikanten die hun
instrument echt persoonlijk willen maken.
Doortje, zaakvoerder Harlequin

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Wat zijn jouw wensen voor
2022?
Naast het 'oude normaal' dat wel weer terug mag komen, hoop
ik vooral dat ik hier een leuke, bruisende zaak heb, waar mensen
zich ook vrij voelen om gewoon eens binnen te springen om wat
muziek te maken of een praatje te doen. Dat mensen niet alleen
maar binnenstappen om iets te kopen of zich daartoe verplicht
voelen, wel een soort ‘hangspot’ met een muzikale en gezellige
sfeer. Iedereen is hier altijd welkom om mee van die sfeer te
genieten.
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Arendonk zet zich in
tegen armoede
In Vlaanderen leeft ongeveer één op tien mensen onder de armoededrempel. Vaak
kijken we daarbij enkel naar het inkomen, maar armoede is veel meer dan dat. Het
is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende domeinen die met elkaar
verweven zijn: onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting, gezondheid … En
armoede kan iedereen overkomen. Het overkwam ook de Arendonkse Els*. Zij getuigt
voor ons over haar ervaringen.
Hoe is het voor jou allemaal begonnen?
Ik ben opgegroeid als oudste dochter van drie kinderen.
Ondanks dat we thuis wel op ons geld moesten letten, ervaarde
ik mijn jeugd als een aangename periode. Vanaf mijn 12 jaar was
ik wel vaak alleen thuis. Mijn moeder was uit beeld en mijn vader
was veel aan het werk.
Intussen ben ik zelf mama van twee kinderen en ben ik
gescheiden. De papa’s van mijn kinderen betalen geen
alimentatie, waardoor het financieel moeilijk werd. De
rechtszaken daarrond vragen heel veel tijd en geld, en de stress
heeft bij mij gezorgd voor zowel lichamelijke als emotionele
klachten. Daardoor zit ik al drie jaar thuis van mijn werk met
medische klachten.
Mijn oudste kind heeft ook extra zorg nodig. Die zoektocht
naar hulp omvat heel veel gesprekken, vaak je levensverhaal
vertellen, veel kosten maken die niet ondersteund worden …
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Op welke hulp kan je rekenen?
Ik heb heel lang zelf mijn plan proberen te trekken, omdat ik
moeilijk hulp kon aanvaarden. Maar intussen heb ik Tel-Oor
ontdekt, daar heb ik veel steun aan. Op die manier kan ik de
kinderen en mezelf een evenwichtige maaltijd bieden aan een
klein prijsje. Doordat we samen koken, eten en opruimen, heb
ik ook het gevoel dat ik iets kan terugdoen. En het geeft ons de
kans om onze gedachten even te verzetten.
Trefplaats Jeugdhulp Kempen kwam ook langs om te kijken wat
ze konden doen voor de kinderen. Dat gaf me een warm gevoel
als mama, zij deden echt hun best om mij en de kinderen verder
te helpen en ons te ondersteunen waar ze konden. Hulp vragen
voor mezelf is niet altijd gemakkelijk, maar voor mijn kinderen
doe ik alles.

* Omwille van privacyredenen gebruiken we een fictieve naam.

Armoedebeleid in
onze gemeente

Hulp vragen voor mezelf
is niet altijd gemakkelijk, maar
voor mijn kinderen doe ik alles.
Ik kan gelukkig ook altijd rekenen op mijn vader. Vooral op vlak van
administratie en alles wat te maken heeft met de rechtbank heb ik veel aan
hem.
Heb je ook hulp gezocht bij het Sociaal Huis?
Voor bepaalde zaken wel. Zo maak ik voor mezelf en mijn twee kinderen
gebruik van de vrijetijdspas. Daarmee kunnen we voor een kleiner bedrag
deelnemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten. Daarnaast gebruik ik ook
de onderwijscheques om de schoolrekeningen van de kinderen wat te
verlichten.

Arendonk is een solidaire gemeente. Naast
allerlei initiatieven vanuit het lokaal bestuur
engageren ook heel wat andere organisaties
en inwoners zich om mensen in armoede bij
te staan. Om dat meer structureel aan te
pakken, besliste het lokaal bestuur eerder
dit jaar om een gemeentelijke adviesraad
armoede en welzijn op te richten. De taak
van die adviesraad zal zijn om enerzijds alle
bestaande initiatieven te coördineren en te
ondersteunen, en anderzijds om het beleid
om armoede te bestrijden mee vorm te
geven.
We willen in gesprek gaan met iedereen die
armoede belangrijk vindt, maar zeker ook
met de mensen die dagelijks met armoede
geconfronteerd worden. Het startschot
voor deze adviesraad werd gegeven op 17
oktober, Werelddag van het verzet tegen
Armoede, met de actie ‘Soep op de stoep’.

Ik volg zelf geen traject bij een maatschappelijk werker, maar ik merk in
mijn omgeving dat lotgenoten de weg daarnaartoe toch goed vinden en er
veel steun uit halen.
Ik vind het ook heel fijn om te horen dat er nu iemand aangenomen is die
zich specifiek zal richten op verbindend werken tussen het lokaal bestuur en
armoedewerkingen zoals Tel-Oor.
Wat mogen we je toewensen voor de toekomst?
Simpelweg rust vinden in mijn gezin. Heel deze situatie heeft ook invloed
op de kinderen, hun schoolresultaten lijden bijvoorbeeld ook onder de
spanning die in huis hangt.
Daarnaast zou ik graag terug aan het werk gaan, al is het maar halftijds. Dat
zou mentaal zoveel doen. Jammer genoeg laten de zorg voor de kinderen
en mijn eigen lichamelijke problemen dat momenteel nog niet toe.
Welke boodschap wil je andere mensen in een gelijkaardige situatie
nog meegeven?
Durf hulp te vragen, dat is sterk zijn. Durf ook naar jezelf kijken.
Ga voor de spiegel staan en benoem wat er goed en wat er slecht
gaat. En blijf altijd goed voor jezelf zorgen.

Heb je zelf nood aan hulp of ondersteuning? Neem dan contact
op met het Sociaal Huis via ocmw@arendonk.be of 014 40 10 50.
Op www.arendonk.be/welzijn-en-ondersteuning vind je meer
informatie over de dienstverlening van het Sociaal Huis.

Om het armoedebeleid in Arendonk
verder uit te werken, werd in september
Nine Appels aangeworven als tijdelijk
opbouwwerker. Zij neemt een brugfunctie
op tussen het lokaal bestuur, mensen in
armoede en allerlei armoedeorganisaties.
Haar belangrijkste taak is om de adviesraad
armoede en welzijn vorm te geven. Ze werkt
daarvoor nauw samen met Tel-Oor.
Heb je interesse om deel te nemen aan
de adviesraad armoede en welzijn? Heb je
vragen, ideeën of opmerkingen over het
armoedebeleid in onze gemeente?
Neem dan contact op met Nine Appels via
014 40 10 50 of nine.appels@arendonk.be.
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Een (bijna) normaal
najaar?
Even leek alles weer (bijna) normaal: een najaar waarin tijdens de Dag van
de Jeugdbeweging nog koffiekoeken werden gegeten op het marktplein, de
begraafplaatsen verlicht werden met Reveil en de kinderen die eind november
van deur tot deur trokken om Sinte-Katharina te zingen. We blikken terug op een
periode met heel wat activiteiten die - in tegenstelling tot vorig jaar - wél konden
doorgaan.

1/ Dag van de Jeugdbeweging
Zeshonderd koffiekoeken en bekers
warme chocolademelk uitdelen op
de Dag van de Jeugdbeweging, onze
jeugdbewegingen zijn er 20 oktober in
geslaagd! Het coronavirus was in die
periode iets minder actief, waardoor de
ontbijtactie dit jaar weer volgens het
traditionele recept kon doorgaan.
Deze editie was dan ook heel anders
dan die van 2020, toen er pakketjes
werden uitgedeeld aan de leden van
de jeugdbewegingen. In de vlucht
aannemen en elders de inhoud van
het zakje gaan bekijken, was toen de
boodschap. “Dit jaar is veel fijner hoor!”,
was dan ook de reactie van de bezoekers.
“Even blijven napraten en verbroederen
met de andere verenigingen hoort er
gewoon bij!”

2/ Reveil21
Op 1 november zorgde Reveil voor
een warm samenzijn. Het slechte
weer raakte niet aan de intieme sfeer.
De aanwezigen werden verblijd met
enkele lezingen en optredens, die dit
jaar plaatsvonden onder het afdak van
het Sint-Claracollege. Achteraf was er
zoals steeds de mogelijkheid om na te
babbelen. Reveil brengt op die manier
elk jaar weer wat licht in deze donkere
dagen en hoopt zo een steun te kunnen
zijn voor iedereen die iemand mist.

1/

3/

1/

2/

“Met mooie teksten als ode aan de zorg
en prachtige livemuziek, waar we al zó
lang naar uitkeken, werd deze Reveil21
een warm herdenkingsmoment. De kilte
van het weer maakte plaats voor een
zachte gloed van troost. De vele lichtjes
en de drankjes nadien verspreidden een
deugddoend gevoel.”
2/
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Van harte proficiat!
3/ Sinte-Katharina
Na een jaartje van stilte mochten de kinderen
dit jaar op 25 november opnieuw van deur
tot deur gaan zingen. Wat deed het hen
deugd om deze traditie opnieuw tot leven te
mogen brengen, al was het jammer genoeg
nog zonder lekkere wafels en chocolademelk
bij de buurtverenigingen. Niet alleen de
kinderen, ook de uitdelers hebben ervan
genoten om al die blije gezichtjes uit volle
borst te horen zingen.
Helaas schakelde het coronavirus eind
november weer een versnelling hoger,
waardoor opnieuw heel wat activiteiten
geannuleerd moesten worden. Gelukkig is
er een lichtpuntje in deze tijden: nog tot en
met 9 januari 2022 zal Arendonk weer een
beetje oplichten met de tweede editie van
‘ArenDONKER licht op’.
De sfeervolle lichtjeswandeling gaat net
als vorig jaar door aan de Lamgodsberg.
Beleef een hedendaags sprookje tijdens de
wandeling, zet de kindjes aan het speuren
en kom samen genieten van sfeervolle
lichtfiguren en lokale blacklight art in een
gezellige wintersfeer.
Speurformulieren zijn te verkrijgen
aan de ingang van de wandeling, in het
gemeentehuis, in de bibliotheek en in het
zwembad.

3/

Dhr. en mevr. Peeters - Van Gompel
60 jaar getrouwd
Peeters Lodewijk
°30.08.1938, Arendonk
Van Gompel Theresia
°12.08.1938, Arendonk
Gehuwd op 5 juni 1961

Dhr. en mevr. Cools - Adriaensen
50 jaar getrouwd
Cools Jozef
°10.02.1947, Arendonk
Adriaensen Anny
°11.06.1951, Oud-Turnhout
Gehuwd op 22 oktober 1971

Dhr. en mevr. Renders - Gijs
60 jaar getrouwd
Renders Josephus
°17.09.1938, Arendonk
Gijs Elza
°21.06.1939, Arendonk
Gehuwd op 2 september 1961

Dhr. en mevr. Vandenbossche - Peters
50 jaar getrouwd
Vandenbossche Jan
°11.07.1945, Mol
Peters Maria
°21.07.1951, Reusel (Nederland)
Gehuwd op 24 september 1971

Dhr. en mevr. Claessen - Aerts
50 jaar getrouwd
Claessen René
°17.10.1948, Arendonk
Aerts Paula
°07.08.1948, Ravels
Gehuwd op 27 augustus 1971

Dhr. en mevr. Van Beers - Paeshuyse
50 jaar getrouwd
Van Beers André
°13.04.1952, Arendonk
Paeshuyse Lisette
°20.03.1954, Arendonk
Gehuwd op 22 oktober 1971

Dhr. en mevr. Vervecken - De Proost
50 jaar getrouwd
Vervecken Albert
°25.03.1944, Arendonk
De Proost Lucienne
°13.08.1951, Retie
Gehuwd op 2 september 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 maandag 31 januari 2022 aan de dienst communicatie.
Dat kan in een envelop (dienst communicatie, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via
communicatie@arendonk.be. Veel succes!

1.

Hoeveel koffiekoeken werden er uitgedeeld tijdens de Dag van de Jeugdbeweging?				

2.

In welke gemeente heeft Ismail van Barbershop The King nog een zaak?					

3.

Wat was het eerste instrument dat Doortje van Harlequin bekleedde?						

4.

Welke week vieren we traditioneel in Vlaanderen de derde week van november?				

5.

Hoe heet het drugspreventieproject dat in Arendonk gegeven wordt in het zesde leerjaar?			

6.

Hoe heet de enquête over de gemeentelijke communicatie die in het voorjaar van 2021 georganiseerd werd?

7.

Wat is de functie van Nine, die in september werd aangeworven door het lokaal bestuur?			

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ik wist da!
Wie het kruiswoordraadsel in de vorige editie juist invulde, vond
het woord ‘pompoen’ in de blauwe kader. Chris Claessens 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
26.03		 Mona, dochter van Joery Noels en Wynona Herremans				
30.03 Mayson, zoon van Michael Machnicka en Steffi Van Gool			
22.04 Marta, dochter van Jasper Buijs en Carmine Moonen				
12.05 Tor, zoon van Hans Verstraelen en Elien Vervecken				
01.07 Cis, zoon van Thijs Huybs en Melissa Van Der Steen				
01.07 Lev, zoon van Sepp Vermonden en Kelly Koninckx 				
04.07 Flore, dochter van Johnny Pluijm en Eline Wens				
06.07 Lonne, dochter van Rob Van Steenbergen en Joke Anthonissen			
10.07 Gus, zoon van Wout Daemen en Julie Gijs					
11.07 Luka, zoon van Ken Tielens en Kim Spiessens					
14.07 Giel, zoon van Vincent Borgmans en Nikki Van Vucht				
26.07 Vitoria, dochter van Yannick Van Deuren en Joyce Bertels			
29.07 Nim, dochter van Michiel Segers en Ine Van Den Borne				
02.08 Cham, dochter van Abdulfatah Malla en Chro Nooraldeen			
07.08 Doutzen, dochter van Frederik Bruurs en Joke Spaas				
12.08 Noam, zoon van Bert Vansier en Kelly Wygers
13.08 		 Camille, dochter van Dennis Raaymakers en Stefanie Walbers			
15.08 Isaaq, zoon van Flavio Francisco Pais Cruchinho en Juliana Nascimento Ribeiro
18.08 Adam, zoon van Glenn Goris en Sylvia Hermans				
20.08 Rahma, dochter van Yousseph Niach en Sanae Keribeb				
21.08 Renee, dochter van Marijn Buijs en Tinne Berrens				
23.08 Cyriel, zoon van Jens Lenaerts en Chloë Blockx				
24.08 Rune, zoon van Bart Pauwels en Ellen Van Deuren				
31.08 Floris, zoon van Mathias Goossens en Nele Maris				
						

Huwelijken

Overlijdens

20.08
21.08
27.08
04.09
10.09
18.09
24.09
23.10
27.10

14.05
18.05
02.08
06.08
10.08
16.08
21.08
23.08
23.08
27.08
03.09
09.09
20.09
25.09
30.09
01.10
04.10
07.10
12.10
13.10
16.10
17.10
28.10
01.11
13.11
16.11
19.11
21.11
25.11

Charlot Jespers (1991) en Simon Luyten (1988)
Steffie Jansen (1995) en Glenn Van Laarhoven (1989)
Sabrina Petrisot (1988) en Stephany Ysewyn (1992)
Jenny Van Lieshout (1980) en Jan Van Cleuvenbergen (1982)
Tine Peeters (1995) en Michiel Mariën (1982)
Maaike Wynen (1989) en Nico Latorre (1984)
Zoë Beyens (1991) en Robin Tuytelaars (1992)
Shana Vermeulen (1993) en Bob Borgmans (1993)
Nancy Jacobs (1968) en Léopold Ntahompagaze (1959)

Roger Thijs (1951)		
Leon Van Laarhoven (1946)		
Rik Bruyninckx (1941)		
André Van Loon (1937)		
Germaine Wouters (1935)		
Jan De Pauw (1937)		
Maria Geenen (1920)		
Anna Everaert (1931)		
Julia Loots (1933)		
Magda Van Looy (1953)		
Gaby Verdonck (1937)		
Ward Erpels (1951)		
Maria Boermans (1935)		
Josfien Maes (1931)		
Francine Mariën (1933)		
Ivo Meulemans (1971)		
Louisa De Proost (1929)		
Karel Laenen (1931)
Marcel Vissers (1932)
Nicole Van Poppel (1954)		
Peter Daemen (1927)
Josepha Segers (1922)
Victor Van Decraen (1928)		
Hilda Van Poppel (1943)		
Anna Gijs (1930)		
Paula Gebruers (1935)
Gerard Dierckx (1929)
Martha Vennekens (1936)
Igor Adrianus P. Brand (1969)
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Breng jij Arendonk
mee in beeld?

katrienvromans
Briefjes posten

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

#2370arendonk #demanmet
degrotebaard#postbusarendonk

familie.brand
Arendonk.BE - Gisteren, Gouden
gras. Polly, Lucas Koning en
Sinterklaas waren ook hier

jeroensmeyers1
Efkes een moord opgelost…

reizendearend
Rijles nummer 37 met Lis!

rodekruisarendonk
JRK@DVDJ2021

vangoolmarjolein
Voortaan heeft Arendonk een
blotevoetenpad

#reizendearend #2370arendonk
#lisgeudens #5egeneratie #bus

janpros1
“Den Berendonk” ontvangt !

#2370arendonk#buurtbabbelbank

#2370 #bloemenfamiliebrand
#2370arendonk #arendonk_familiebrand

#2370arendonk #jeugdbeweging
#jrkarendonk #dvdjb

bemdhal
208!! wieltjes werden vandaag
vervangen door deze handige gasten
Ter bescherming van onze nieuwe
sportvloer. Topkerels!! die leiders van
@jongenschiro_sint_hubertus

#bemdhal #2370arendonk #sporthal
#polyvalentezaal #sportenspelengenieten
#vrijwilligerswerk #chiroarendonk
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@soeffleurke @jordysmeyers
@jorissmeyers @vangoolsimonne
@eline.janssen0617 @carolien.hermans
#haloween #moordspel #groezeltocht
#2370arendonk #familytime

#2370arendonk #straatfeest
#VanEycklaan

chris_kreydt
Kanaal Dessel Schoten

@de.kempen @weerkempen
#2370arendonk #kanaaldesselschoten
#natuurpunt #onzenatuur
#natuurfoto #natuurliefhebber
#natuurfotografie#visitdestillekempen
#landschapsfotografie #landschapsfoto
#bomen #hugs_for_trees #treestagram
#tree_magic #treesphotography
#belgianphotographer #belgian_nature
#nature_perfection #nature_brilliance
#waterreflection #waterreflections
#autumndecor #naturephotographer
#naturephotos #herfstkleuren

