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Leo Van Nyen kan vanaf 1 april
2022 genieten van zijn pensioen.
Leo startte in 1998 als buschauffeur
bij het lokaal bestuur. Hij stond
jarenlang in voor het dagelijks
vervoer voor GBS Voorheide en
zorgde ervoor dat de Arendonkse
medewerkers van Amival (nu
A-kwadraat) naar hun werk en
weer naar huis werden gebracht.
Daarnaast was hij verantwoordelijk
voor het ophalen van het afval
bij alle gemeentelijke locaties, de
scholen, de drie dagcentra (De
Rusthuif, De Villa en Talander) en
alle jeugdverenigingen.

Recyclagepark
Hoge Mauw 980 • 014 67 17 26

Colofon
‘2370’ wordt gratis verspreid in Arendonk
Oplage: 6 400 exemplaren
V.U.: Gemeentebestuur Arendonk,
Vrijheid 29, 2370 Arendonk
Fotomateriaal: Arfoc
Werkten mee aan dit nummer:
Rob Blockx, Karin Christianen, Nick Erpels,
Jasper Foets, Francine Huijbregts, Lieve
Luyten, Robyn Matthys, Kristine Nijs, Tinne
Roes, Linda Swennen, Pascal Thijs
Eindredactie:
College van burgemeester en schepenen
Arendonk

Sinds begin dit jaar is er een
nieuw gezicht bij de dienst grond
gebiedszaken. Inge Bayens zal zich
specialiseren in het stedenbouw
kundige aspect van omgevings
vergunningen. Daarnaast is zij het
aanspreekpunt aan de balie en biedt
ze ondersteuning in alle aspecten die
met deze dienst verbonden zijn.

De laatste jaren ruilde Leo zijn
bus in voor de kraanwagen en
zorgde hij ervoor dat het materiaal
van de uitleendienst (nadar- en
herashekken, podiumkarren,
toogplanken …) telkens op tijd op
de juiste plaats stond.

Vormgeving, prepress en druk:
Drukkerij Maes, Industriedijk 10,
2300 Turnhout

Welkom
en veel succes!

Bedankt voor je
jarenlange inzet
en geniet van je
pensioen!
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Olympisch diploma voor Loe
Loena Hendrickx en haar broer (én coach) Jorik hebben
Arendonk enorm trots gemaakt! Op de Olympische
Winterspelen in Peking vorige maand kon onze dorpsgenote
de achtste plaats veroveren in het kunstschaatsen. In de korte
kür haalde ze 70,09 punten, goed voor de zevende plaats. In
de vrije kür werd ze negende met 136,70 punten. Met een
totaal van 206,79 punten eindigde ze op de achtste plaats
en bemachtigde zo een olympisch diploma. Wat een knappe
prestatie!
Heel Arendonk leefde mee met Loena tijdens deze Olympische
Spelen. Op verschillende plaatsen in onze gemeente werden
affiches en banners opgehangen en alle inwoners werden
opgeroepen om in de kleuren van Arendonk naar school of
naar het werk te gaan op de dagen dat Loena moest schaatsen.
Je kon er niet naast kijken: op 15 en 17 februari kleurden de
Arendonkse scholen helemaal blauw en geel. In de klassen werd
gewerkt rond het thema ‘Winterspelen’ en de wedstrijden van
Loena werden live uitgezonden zodat de leerlingen mee konden
supporteren en genieten van haar mooie prestatie.

Op de Olympische
Winterspelen in Peking
veroverde Loena de achtste
plaats in het kunstschaatsen.
Talentenschool Atlantis

Door corona mochten er helaas geen buitenlandse supporters
aanwezig zijn op de Winterspelen en dus moest de familie van
Loena de wedstrijden noodgedwongen van op afstand volgen.
Enkel haar coach Jorik en de belangrijkste mensen van haar
omkadering zakten mee af naar Peking.

GBS Voorheide
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GBS Sint-Jan

We spraken met Larris, de broer van Loena en Jorik, over hoe
de familie deze Spelen beleefde.
“In de aanloop naar de Olympische Spelen was het fysieke
contact met Loena en Jorik zeer beperkt. Het risico op een
coronabesmetting zorgde voor heel wat extra spanning en
stress, dus we waren enorm voorzichtig. We konden wel
regelmatig videobellen met hen aan de andere kant van de
wereld. Tijdens die momenten was het duidelijk dat Loena er
helemaal klaar voor was en echt in topvorm was. Ze had er zo
hard voor getraind, ze verdiende het om een prachtig resultaat
te behalen.”

ena Hendrickx

Door corona moest de familie van Loena de wedstrijden
noodgedwongen van op afstand volgen.

Op de wedstrijddagen kwam de familie samen om naar hun
Loena te kijken. Vol enthousiasme en spanning keken ze
dan naar de wedstrijd. Met de nodige stressmomenten en
nagelbijten tot gevolg. Maar vooral vol bewondering en fier op
haar en haar prestatie.

Saskia Keersmaekers,
dorpsdichter 2021-2022

“Na de wedstrijd kregen we de mogelijkheid om kort te
videobellen met Loena en zo haar eerste ontlading mee op te
vangen. Voor een familiemens als Loena zijn die momenten heel
waardevol en echt nodig.”
“We merken dat Loena’s weg naar de Spelen door veel mensen
gevolgd is. Ze kreeg meer dan 3 500 berichten, familieleden
worden overal aangesproken over haar prestatie en veel
kinderen kijken naar haar op. Het leeft echt, zowel in Arendonk
als daarbuiten. Het is heel fijn om dat te zien.”
De familie Hendrickx is uiteraard ontzettend trots op de
prestatie van Loena en Jorik. En dat moest gevierd worden! Bij
thuiskomst werd er een meet-and-greet georganiseerd met
Loena en Jorik voor alle supporters en sympathisanten. Deze
maand krijgt Loena ook nog een officiële erkenning in het
gemeentehuis voor haar ontzettend knappe prestatie tijdens
deze Olympische Winterspelen.
Proficiat Loena, en natuurlijk ook proficiat aan coach Jorik!

Ook onze Arendonkse dorpsdichter Saskia kon deze
uitzonderlijke gebeurtenis niet aan zich voorbij laten
gaan. Ze kroop in haar pen en zette een prachtig gedicht
op papier. Een sprookje dat een heel mooi einde heeft
gekregen.
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De schade in Pepinster en Ensival is nog steeds zichtbaar.

Arendonkenaren bieden hul
slachtoffers van overstromin
Bijna acht maanden na de overstromingen van juli 2021 voelen
nog veel mensen in en rond Pepinster de gevolgen van de
hevige regenval. Ze hebben bijvoorbeeld geen verwarming en
kunnen nog niet koken. Arendonkenaren Marcel, Yolanda en
Els trokken in december en januari naar het rampgebied om de
getroffenen een hart onder de riem te steken.

Wat hebben jullie concreet gedaan ter plaatse?
In december deelden we voedselpakketten, speelgoed en
verzorgingsproducten uit en bakten we pannenkoeken voor
de slachtoffers. Op die manier wilden we hen een warme kerst
bezorgen, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin zij
momenteel leven.

Hoe kwamen jullie op het idee om te gaan helpen in het
rampgebied? Waar zijn jullie precies geweest?
Els was er al een paar keer geweest met kennissen. Zo kwamen
wij, Marcel en Yolanda, op het idee om ook ons steentje bij te
dragen. De eerste keer, in december, zijn we naar Pepinster en
Verviers geweest. Eind januari trokken we naar Ensival en Trooz.

De tweede keer deelden we verse, zelfgemaakte soep en
pasta uit. We hadden ook pakketten met voeding, poets- en
verzorgingsproducten, elektrische vuurtjes en speelgoed voor
het plaatselijke schooltje voorzien.

Tijdens ons eerste bezoek werd het meteen duidelijk dat er
nog steeds veel nood is aan hulp. Omdat er geen plaats is voor
meubilair of inboedel, zijn de mensen vooral geholpen met lang
houdbare voedingsmiddelen, verzorgingsmiddelen en poets- en
wasproducten.
Door de waardering die we kregen van de mensen daar, was de
beslissing om nog eens terug te gaan snel gemaakt. Daar halen
we tot op de dag van vandaag heel veel energie en voldoening
uit.

Bij hun bezoek aan Ensival en Trooz in januari deelden Marcel,
Els en Yolanda zelfgemaakte soep en pasta uit.
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Hoe reageerden de mensen daar op jullie initiatief?
Heel dankbaar. Ze dragen iedereen die hen komt helpen nog
steeds op handen en zijn ontzettend dankbaar voor de hulp die
ze krijgen. Ondanks hun eigen miserie zie je ook dat de mensen
daar altijd klaarstaan voor hun buren. Velen zijn alleen, op
leeftijd en wonen in verlaten straten, maar toch helpt iedereen
elkaar.
Via onze contactpersoon hadden we op voorhand een aantal
straten doorgekregen waar hulp nodig was. Toen we gingen
aankloppen bij de mensen die het nodig hadden, merkten we
dat ook andere mensen uit de straat de stap durfden zetten om
pakketten en voeding aan te nemen.

De mensen daar zijn
ontzettend dankbaar voor
alle hulp die ze krijgen.
Daar halen we tot op de
dag van vandaag veel
energie en voldoening uit.
Marcel, Yolanda en Els

lp aan
ngen
Hebben jullie hulp gekregen van andere Arendonkenaren?
Zeker. Er zijn Arendonkenaren die spullen hebben afgeleverd
die we konden meenemen, anderen hebben geholpen met
donaties, waarmee we dan maaltijden en pakketten konden
maken. We willen via deze weg dan ook iedereen bedanken voor
alle donaties en hulp in welke vorm dan ook.

Het nieuwe speeltoestel werd tijdens de
krokusvakantie al meteen uitgetest.

Klim- en
klauterplezier
voor de
allerkleinsten
Onze jongste kinderen hebben er een speeltoestel bij in
het zwembad. Op de loopmat kunnen ze naar hartenlust
klimmen en klauteren, om daarna in het water te
springen. Plezier verzekerd!
Deze nieuwe aanwinst zal op regelmatige tijdstippen in
het instructiebad liggen. Tijdens de krokusvakantie werd
de loopmat alvast uitgetest én goedgekeurd door de
jongste kinderen.
Alle kinderen tussen 2 en 7 jaar zijn welkom op de
loopmat. Uiteraard mogen mama en papa steeds een
handje helpen.
Bekijk de openingsuren van het zwembad op
www.arendonk.be/zwembad en kom de loopmat zelf
eens uitproberen!

Marcel, Els en Yolanda ter plaatse.

Marcel, Yolanda en Els zijn van plan nog een vervolg te geven
aan hun initiatief. Wil jij hen een handje helpen, bijvoorbeeld
in de vorm van een donatie of door opslagruimte
ter beschikking te stellen? Neem dan contact op via
marcelkemenade@hotmail.com.
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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 Studio Stoot en Tweede Anders aan
je voor.

Studio Stoot
Vrijheid 2 - Linda Hoeks
In Arendonk was er al enkele jaren geen lingeriewinkel meer …
tot Studio Stoot op 1 februari de deuren opende. Linda, wat
zijn volgens jou de succesfactoren voor een lingeriezaak hier in
Arendonk?
Ik heb al van veel mensen gehoord dat ze blij zijn dat er terug
een lingeriewinkel is in Arendonk. Want lingerie is iets dat je
niet online shopt, maar graag eerst eens past. Lingerie moet
ook goed zitten, dus je hebt iemand nodig die je wat uitleg en
advies kan geven over welk model voor jou het beste is. Het
is gemakkelijk als dat in je eigen dorp kan en je daarvoor niet
kilometers ver moet rijden. Dat is ook persoonlijker.
Sowieso vind ik het leuk dat er veel winkels zijn in Arendonk. De
ene winkel versterkt de andere en hoe meer winkels er zijn, hoe
meer mensen in eigen dorp gaan winkelen.
Qua assortiment probeer ik voor iedereen wat te hebben. Ik
heb me niet meteen vastgepind op bepaalde merken, maar hou
het bewust heel divers. Ik zorg ervoor dat ik voor ieder model
iets heb, van kleine tot grote maten. En als ik het toch niet
direct in de winkel heb, bestel ik het. Want ik wil dat iedereen
hier de gepaste bh kan krijgen. Ook voor panty’s en kleine
sokjes kan je hier terecht. Voor mannen heb ik een assortiment
ondergoed en pyjama’s, en ook voor kinderen vanaf 3 jaar heb
ik pyjama’s.
Wat heeft deze zaak voor jou persoonlijk veranderd? Is dit iets
totaal anders dan wat je vroeger deed?
Ik deed vroeger administratief werk, dus dit is echt wel
helemaal iets anders. In al die jaren dat ik al werk, heb ik wel
gemerkt dat ik heel graag met mensen werk. Ik hou van mode
en zeker van lingerie. Daarom zette ik deze stap naar een
lingeriewinkel.
Voor ik mijn winkel opende, heb ik eerst stage gelopen bij een
lingeriewinkel om alle kneepjes van het vak te leren. Zeker
voor de fitting vond ik dat heel belangrijk, zodat ik weet wat
ik mensen moet aanraden en hen het juiste advies kan geven.
Die ervaring heeft me al veel geholpen. Doordat ik weet wat ik
moet doen, sta ik ook zelfverzekerder in de winkel.
Valentijn is al een tijdje achter de rug, maar er zijn altijd wel
goede redenen om je partner te verrassen met lingerie. Heb je
tips voor wie lingerie wil kopen als cadeau?
Het gemakkelijkst is als je weet welke maat het moet zijn, dus
niet de spreekwoordelijke ‘hand vol’. De maat kan je zien in de
bh zelf en je kijkt dan ook best of het een Europese of Franse
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Voordat Linda Studio Stoot opende, liep
ze stage bij een lingeriewinkel om alle
kneepjes van het vak te leren.

Ik zorg ervoor dat ik voor ieder model
iets heb, van kleine tot grote maten.
Linda, zaakvoerder Studio Stoot

maat is, want daar zit verschil in. Met de juiste maat kan ik dan
normaal gezien wel verder. Maar … het veiligste is gewoon een
cadeaubon kopen. (lacht) Van cadeaubonnen probeer ik ook
altijd iets moois te maken, bijvoorbeeld met wat badpareltjes
erbij.
Dat zal zeker geapprecieerd worden. Proficiat alvast met je
nieuwe zaak, het ziet er hier prachtig uit.

de kijker

WINKELS EN HORECA IN
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Tweede Anders
Vrijheid 31 - vzw Mekanders
We zagen jullie tweedehandskledingwinkel in 2021 verschijnen
in het lokaal achter de bibliotheek, sinds februari zijn jullie
verhuisd naar het Witte Huis op Vrijheid 31. Hoe is jullie
werking gegroeid van het eerste prille idee tot nu?
Als activiteitencentrum van vzw Mekanders zorgen we voor
tewerkstelling en een zinvolle dagbesteding voor onze cliënten.
We organiseren al heel lang het sociaal restaurant in zaal De
Ontmoeting. Daarnaast is er ook Tel-Oor, een armoedeproject
in samenwerking met het Sociaal Huis. Om naast het eten nog
meer te doen rond armoede, zijn we gestart met kleding. In het
begin lag dat allemaal maar respectloos op een hoop. Zo is dan
het idee ontstaan van een pop-up tweedehandskledingwinkel.
De kledij wordt netjes gesorteerd en uitgestald. Het is fijner
voor de klanten om op zo’n manier kledij te kunnen uitzoeken.
De pop-up tweedehandskledingwinkel bleek een schot in de
roos, het werd zo’n succes dat de lokalen achter de bib al snel
te klein werden. We gingen op zoek naar een nieuwe locatie en
van de gemeente kregen we de toestemming om onze intrek
te nemen in het Witte Huis. Dit gebouw past bij ons qua stijl en
sluit ook aan bij onze visie rond duurzaamheid en hergebruik. Zo
geven we weer een zinvolle invulling aan een gebouw dat toch
al heel lang leegstond. Het is hier trouwens veel groter, lichter
en met veel meer aparte ruimtes dan in onze pop-up. Met deze
locatie krijgen we hopelijk ook meer naamsbekendheid. We zijn
één van de winkels in Arendonk en we willen die rol ook echt
mee ter harte nemen.
In jullie verhaal herkennen we inderdaad heel duidelijk de
baseline van tweedehandskledingwinkel Tweede Anders:
‘duurzaam, lokaal en sociaal shoppen’.
Ja, dat klopt. Duurzaamheid en sociaal ondernemerschap,
daar staat Mekanders voor. We voorzien arbeidsmatige
dagbesteding voor mensen met een beperking. Dat houdt
in dat het product dat we maken ook écht is, niet zomaar uit
bezigheid of sympathie, maar een product dat gewild is en een
maatschappelijke nood invult. We zijn een echte winkel. En het
zijn onze cliënten die die winkel draaiende houden: mensen met
een beperking die niet meekunnen in het normale economische
circuit of in maatwerkbedrijven, maar die toch zinvolle
arbeidsmatige activiteiten aankunnen, uiteraard naar hun eigen
vermogen. Daarnaast kunnen we rekenen op de hulp van de
vrijwilligers van Tel-Oor. Dat is een fijne wisselwerking.
Belangrijk is ook dat Tweede Anders een inclusief verhaal is.
Mensen van Tel-Oor of mensen die worden doorverwezen
door het Sociaal Huis kunnen bij ons aan de helft van de prijs

Coördinator Marc (links) begeleidt en ondersteunt de
cliënten van Mekanders die in de winkel staan.

Het zijn onze cliënten die die winkel
draaiende houden: mensen met een
beperking die niet meekunnen in het
normale economische circuit of in
maatwerkbedrijven, maar die toch zinvolle
arbeidsmatige activiteiten aankunnen.
Marc, coördinator Mekanders

kleding uitkiezen, op een manier die heel respectvol en niet
stigmatiserend is. Maar iedereen kan hier komen winkelen.
En iedereen mag ook kleding binnenbrengen. Alles wat nog
draagbaar, proper en niet stuk is. Samen met onze cliënten
kijken we dat na en sorteren we de kleding, het wordt
gestreken, geprijsd en netjes weggehangen in de winkel.
Onze cliënten staan ook in de winkel, helpen de klanten en
rekenen mee af. Wij als coaches van Mekanders begeleiden
en ondersteunen hen, maar het is de bedoeling dat ze zo veel
mogelijk zelf doen.
En als we hen hier bezig zien, doen ze dat niet alleen graag
maar ook heel goed. Proficiat en veel succes met jullie werking.
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Wandelkaart ‘Kempens
Landgoed’ in nieuw jasje
Onze gemeente is sinds de invoering van de wandelknoop
punten samen met Ravels opgenomen in het wandelnetwerk
Kempens Landgoed. Het netwerk beslaat ook delen van
Turnhout en Oud-Turnhout en sluit aan op de Nederlandse
knooppunten.
De laatste uitgave van de kaart dateert
alweer van 2018. Vier jaar later was
het tijd voor een herdruk en die is er
nu. De kaart ziet er anders uit dan haar
voorgangers. Met de nieuwe look hopen
Toerisme Provincie Antwerpen en de
partnergemeenten de wandelaars nog
meer aan te spreken. Nog belangrijker
voor de wandelliefhebbers is dat bij
iedere herdruk het netwerk wordt
verbeterd.

Voor Arendonk kwam er hier en daar een doorsteek bij en een
enkel knooppunt werd ietsje verlegd.
De voornaamste wijziging is een nieuwe verbinding in het
noordelijk deel van domeinbos Hoge Vijvers, op de grens met
Nederland tot de aansluiting in Ravels. Daar loopt voortaan een
avontuurlijk kronkelend pad, vaak letterlijk tegen de grens.
Deze grensroute loodst je van knooppunt 90 naar knooppunt 95
in Ravels, ruim 3 km verderop. Ongeveer halverwege werd
het nieuwe knooppunt 98 gerealiseerd, dat de mogelijkheid
biedt om af te buigen op het Nederlands netwerk richting
natuurgebied Het Zwartven.
Nieuwe themawandelingen
Ontdek de nieuwe themawandelingen op de kaart, één in elk
van de vier gemeenten van het netwerk Kempens Landgoed. De
wandeling ‘Hoge Vijvers en Zwartven’ leidt je langs een mozaïek
van naaldbossen, open heidevlaktes en akkers tot zelfs duinen
van stuifzand. Je passeert beide kanten van de grens, in een lus
van zo’n 10 km met vertrek en einde tussen knooppunten 1 en 2
aan de parking ter hoogte van theehuisje De Wouwershoeve.
Zo krijg je er meteen een ideale gelegenheid bovenop voor een
welgekomen drankje of andere lekkernij aan het einde van de
wandeling.

Het nieuwe knooppunt 98
biedt de mogelijkheid
om af te buigen op het
Nederlands netwerk
richting natuurgebied
Het Zwartven.
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De wandeling ‘Hoge Vijvers en Zwartven’ leidt je langs een mozaïek van
naaldbossen, open heidevlaktes en akkers tot zelfs duinen van stuifzand.

De uitzonderlijk natte winter heeft
ervoor gezorgd dat delen van de
nieuwe themawandeling momenteel
enkel met laarzen te bewandelen zijn.
Wie minder avontuurlijk is aangelegd,
wacht beter nog even met het
verkennen van de wandeling.

Een gratis boom voor
elke nieuwe inwoner

Vanaf dit jaar schenkt het lokaal bestuur
een gratis boom aan elke nieuwe
inwoner. Zowel gezinnen die een kindje
verwelkomen als gezinnen die naar
onze gemeente verhuizen, kunnen een
boom of plant bestellen. In totaal gaat
het jaarlijks over ongeveer vierhonderd
nieuwkomers die zo kunnen zorgen voor
wat extra groen in Arendonk.
115 gezinnen die in 2021 naar Arendonk
verhuisden of een kindje verwelkomden
mochten eind februari hun gekozen
boom ophalen. Zo kregen heel wat
bomen en planten een nieuw plekje in
de privétuinen of -terrassen in onze
gemeente. De populairste bomen waren
de appel ‘Jonagold’, de amberboom en
de kers met respectievelijk 26, 18 en 16
stuks.
Timothy
Ik vind het een heel goed initiatief. De
keuze was ruim genoeg en mag van mij
zelfs nog uitgebreid worden. Want hoe
meer bomen er geplant worden, hoe
beter! Er is voor iedereen wat te kiezen:
zowel voor mensen met een grote tuin
als voor mensen die een klein terras
hebben, zoals ik.

Charlott
Ik was aangenaam verrast toen ik
de uitnodiging kreeg om een gratis
boom te bestellen voor de geboorte
van ons zoontje Luca. Een leuk
geboortecadeautje van de gemeente!
Onze tuin kan zeker nog wat extra groen
gebruiken. We kozen voor een lijsterbes
omdat die ook heel nuttig is voor vogels
en insecten. We gaan de boom een mooi
plaatsje geven in onze tuin.
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Inwoners zetten elkaar
in de bloemetjes voor
Complimentendag
Elk jaar op 1 maart vieren
we Complimentendag.
Wij trokken de straat
op om onze inwoners
te vragen wie volgens
hen echt eens een
complimentje verdient.

Bart
Ik wil al mijn collega’s
een compliment
geven om elke dag
in weer en wind bij
iedereen de post te
gaan bezorgen.

Evy en Eliane
We hebben geweldige collega’s bij
WZG Arendonk, echte toppers. Als we
samen met hen kunnen werken, wordt
het werk meteen een heel stuk leuker.
Samen maken we er een feestje van
voor onze bewoners.

Corry
Alle mensen die zich inzetten voor de
ouderen en de mensen die het nodig
hebben, die verdienen echt eens
een complimentje. Zij organiseren
zoveel leuke activiteiten voor hen,
zoals fietsen, kaarten of petanque. Zo
zorgen ze ervoor dat die mensen zich
niet gaan opsluiten thuis.

August

Carin

Mijn vrouw Simonne is niet alleen de
liefste vrouw, maar ook mijn beste
vriendin. Ik plaag haar af en toe en durf
haar wel eens ezelachtig te noemen,
maar ze weet dat ik haar graag zie.

Ik zit al heel lang thuis met mijn
schouder, mijn man Rudy heeft mij al
die tijd door dik en dun gesteund. Hij
is altijd heel behulpzaam geweest en
deed alles voor mij wat ik zelf niet kon.

Greet
Een vriendin van mij
vangt een pleegkindje
op. Dat vind ik echt
knap, want daar
komt toch heel wat
bij kijken. Omdat het
kindje extra zorg nodig
heeft, is het nog meer
bewonderenswaardig.

Julia, Rita en Wieza
We wandelden net langs het zwembad
en zagen dat er weer heel wat afval
lag. Gelukkig zijn er ook mensen die er
mee voor zorgen dat Arendonk terug
proper wordt, onze Mooimakers. Zij
verdienen echt een compliment!
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Van harte proficiat!
Brent
Ik wil heel graag
Niel Maes
complimenteren.
Hij zet zich al jaren
mee in voor het
jeugdhuis. Niel
is echt een toffe
collega met het hart
op de juiste plaats.

Monique
Mijn vader wordt binnenkort 90 jaar,
maar hij is nog altijd enorm actief. Hij
fietst nog elke dag, soms wel 100 of
150 km. Dat is toch wel uitzonderlijk vind
ik, en zeker een complimentje waard.

Dhr. en mevr. Spoormans - Claessen
65 jaar getrouwd
Spoormans Hendrik °19.04.1932, Arendonk
Claessen Maria °19.03.1931, Retie
Gehuwd op 9 februari 1957

Dhr. en mevr. Meeus - Blockx
60 jaar getrouwd
Meeus Jacobus °18.06.1939, Turnhout
Blockx Paula °07.05.1939, Arendonk
Gehuwd op 23 september 1961

Lydia
Het team van GBS Sint-Jan
verdient absoluut een compliment.
Ze zorgen daar zo goed voor de
kinderen, en iedereen staat er
met een vrolijk gezicht te werken.
Ze gaan ook op een rustige en
vriendelijke manier met de ouders
om, echt heel aangenaam.

Dhr. en mevr. Van Herck - Van Beek
60 jaar getrouwd
Van Herck Alfons °04.12.1939, Arendonk
Van Beek Maria °07.09.1940, Ravels
Gehuwd op 12 oktober 1961

Dhr. en mevr. van Gool - Broeckx
50 jaar getrouwd
van Gool Johannes °27.08.1952, Bladel (Nederland)
Broeckx Bertha °26.09.1953, Arendonk
Gehuwd op 14 januari 1972

Lilianne
Ik wil graag mijn kinderen en kleinkinderen
bedanken voor alles wat ze voor mij doen.

Dhr. en mevr. Voorspoels - Turelinckx
50 jaar getrouwd
Voorspoels Ghislain °01.09.1948, Ieper
Turelinckx Paula °08.07.1947, Arendonk
Gehuwd op 28 januari 1972
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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 zondag 1 mei 2022 aan de dienst communicatie.
Dat kan in een envelop (dienst communicatie, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via
communicatie@arendonk.be. Veel succes!

1.

In welke discipline werd Loena Hendrickx achtste op de Olympische Winterspelen?				

2.

Naar welke locatie verhuisde de tweedehandskledingwinkel van Mekanders?					

3.

Wat vieren we elk jaar op 1 maart?						

4.

Dorpsdichter Saskia schreef een gedicht naar aanleiding van Loena's deelname aan de Winterspelen.
Wat is de titel van dat gedicht?						

5.

Wat namen Marcel, Yolanda en Els in januari mee voor de scholen in het rampgebied van de overstromingen?

6.

Welke gratis boom werd het vaakst besteld door de nieuwe inwoners van 2021?					
				

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

Ik wist da!
Wie het kruiswoordraadsel in de vorige editie juist invulde, vond
het woord ‘slinger’ in de blauwe kader. Cornelis Van Gompel 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
06.05
18.06		
10.07		
15.07		
19.07		
03.08
12.08		
14.08		
17.08		
18.08		
20.08
22.08		
22.08		
02.09
08.09
10.09		
19.09		
02.10		
04.10		
08.10		
09.10		
11.10		
18.10		
20.10		
20.10		
21.10		
21.10		
26.10		
09.11		
13.11		
30.11		

Lizzy, dochter van Joey van de Kerhof en Melissa Verbakel		
Liz, dochter van Nik Hendrickx en Femke Nooytens			
Marcel, zoon van Thomas Beersemans en Michelle Turelinckx		
Zwandon, zoon van Torialy Shpoon en Salima Shpoon			
Faye, dochter van Pieter Meulemans en Celine Grigorieff		
Miel, zoon van Roy Huijbrechts en Charlotte Dickens			
Polette, dochter van Anton Vervecken en Kim Maes			
Pip, zoon van Michiel Reynaert en Hendrickje Roosen			
Rox, dochter van Joey Kooremans en Jenthe Paeshuyse			
Oliver, zoon van Jobbe Mariën en Steffie Vanluchene			
Filippa, dochter van Lander Wynants en Klaar Mertens			
Luca, zoon van Wim Leysen en Charlott Dierckx			
Quinten, zoon van Larissa Verbeek			
Kato, dochter van Tinne Hendrickx			
Liva, dochter van Kenny Wens en Laura Meeus			
Zainab, dochter van Khalil Al-Ghourabi en Haneen Al-Chlehee		
Daniel, zoon van Norbert Matysiak en Elzbieta Brzozowiec		
Mil, zoon van Simon Maes en Astrid Wouters			
Fatima, dochter van Mohamud Beaucoum en Dieynaba Bocoum			
Julian, zoon van Keselin Nikolov en Teodora Nikolova			
Titus, zoon van Glenn Van Laarhoven en Steffie Jansen			
Arno, zoon van Steven Leyten en Heleen Wils			
Mil, zoon van Anton Boogers en Alycia Van Beylen			
Ella, dochter van Kevin van Houtum en Tessa De Bakker			
Finn, zoon van Peter Coemans en Katrien Van Gool			
Olivia, dochter van Seppe Broeckx en Eveline Simons			
Sam, zoon van Ben Van Houdt en Ann Denissen			
Godwin, zoon van Dora Atobrah			
Helge, zoon van Gert-Jan Claessen en Charlotte Stusz			
Lea, dochter van Daan Huysmans en Myrthe Damen			
Fik, zoon van Tom Vervecken en Toke Kivit				

Huwelijken
17.12		
22.01		
22.01		

Celine Grigorieff (1995) en Pieter Meulemans (1988)
Ann Van Mechgelen (1976) en Cliff Bertels (1985)
Jelle Mes (1988) en Dennis Verwaest (1988)

Overlijdens
17.12		
18.12		
23.12		
25.12		
28.12		
30.12		
01.01		
01.01		
02.01		
04.01		
05.01		
08.01		
17.01		
20.01		
22.01		
25.01		
26.01		
29.01		

André Mertens (1946)
Irena Verdonck (1946)
Marleen Marien (1954)
Jeannine Smolders (1945)
Tina Meynendonckx (1947)
Linda Mertens (1956)
Adri Stoop (1937)
Maria Maes (1933)
Tom Vandael (1974)
Ivonne Van den Bossche (1929)
Maria Castelijns (1936)
Maria Moonen (1939)
Leo Jacobs (1924)
Clement Borgmans (1941)
Rachel Sneyers (1931)
André Wynen (1935)
Jurre Yntema (1956)
Ward Hulselmans (1937)
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Breng jij Arendonk
mee in beeld?

rena_the_greek_goddess
Baby love

😍😍

#kempvzw #2370arendonk
#adoptdontshop #gaiadogs

jorisverv
Pesten? NEE!!! NOOIT!!!

@gbssintjanarendonk
#3b #weektegenpesten #gbssintjan
#2370arendonk #ketnet #stipit
@ketnet_be

dannyvda
New year , New goals.
Trotse sponser van

@rugbyclub.pitbulls
#pinkbulls #rugbylife #sportswear
#rugbyvlaanderen #2370arendonk

lianart2.0
Wat een heerlijk weer is het buiten
op dit moment. Puur genieten.

ronnyclaessen
Na het fietsen een lekkere
Arendonker

micheljacobs2370
Het Goorken bij zonsopgang

dj.thegreatdane
Lichtjeswandeling Arendonk. Erg
mooi gedaan!

noor.raats
't is gedeurd'.
Mooie wandeling in de Hoge Vijvers
in Arendonk.

rewilding.be
Vandaag de zon zien opkomen, en
zien ondergaan. Gewoon in eigen
dorp ... ( Zoals altijd , maar dan niet
van tussen muren en achter glas )
Zeker voor herhaling vatbaar !

#kanaaldesselschoten
#iedereeniseenbuitenmens
#2370arendonk

#cutie #lovemydog #greatdane
#greatdanes #greatdanesofinstagram
#greatdanesofig #dog #dogs
#dogsofinstagram #duitsedog
#duitsedoggen #duitsedoggenlove
#bluedane #bluegreatdane #gentlegiant
#wandelen #wandelenindenatuur
#wanderlust #wandelenmetdehond
#petsofinstagram #animals
#againstanimalabuse #nature #wanderlust
#arendonk #2370arendonk
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Deel je Instagramfoto's met #2370arendonk en
misschien staat jouw foto hier volgende keer!
(opgelet: daarvoor moet je profiel openbaar staan)

😀

#2370arendonk #bemdkaffee #mtb

#2370arendonk #arendonk #tisgedeurd
#wandelen #hogevijvers

#2370 #goorken #Arendonk
#2370arendonk

#arendonk #hogevijvers #2370arendonk
#2370 #bivakzone #tisgedeurd

