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haar studentenvereniging.
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Welkom
en veel succes!

Na meer dan 35 jaar dienst ging
Carine Moonen met pensioen
op 1 juni 2021. Jarenlang was
zij het vertrouwde gezicht
van de kinderopvang op de
gemeentelijke basisschool
Voorheide, vele kinderen werden
door haar getroost en geknuffeld.
Intussen brachten ook steeds
meer van die kleine kinderen
van vroeger op hun beurt hun
kinderen naar school. En wat vond
Carine het leuk om de kinderen
die ze als kleuter getroost en
geknuffeld had, terug te zien als
mama of papa.
De laatste jaren voor haar
pensioen werkte Carine enkel nog
in de klasjes, maar ook daar was ze
de gezellige ‘oma’ bij wie iedereen
wel eens op schoot wou.

nieuws

Diane De Proost startte in 1993
aan haar loopbaan bij het OCMW
van Arendonk. Als gewestelijk
ontvanger werkte ze niet enkel
in Arendonk, maar deelden we
haar met enkele andere lokale
besturen. Tot 1 juli 2021 waakte
Diane over de Arendonkse
OCMW-financiën.
De wat oubollige titel van
ontvanger wijzigt in de herfst van
haar carrière in financieel adviseur.
Doordat gemeente en OCMW de
werkingen gaandeweg meer en
meer samenbrengen, nam Diane
als rechterhand van de financieel
directeur de laatste jaren ook nog
enkele gemeentelijke taken op
zich.

Sinds 1 september 2021 geniet
ook Lies Dingenen van haar
pensioen. Zij startte haar loopbaan
in het gemeentehuis bij de dienst
burgerzaken, daarna maakte ze
de overstap naar de financiële
dienst. Daar zorgde ze de voorbije
jaren twee dagen per week voor
een vlotte verwerking van de
inkomsten.
Daarnaast ondersteunde Lies ook
de Academie twee dagen per week
op administratief vlak. Een ideale
mix van cijfers en creativiteit, die
ze met veel toewijding deed.

Kinderrommelmarkt schenkt
overgebleven
speelgoed weg
De dienst vrije tijd organiseert al enkele jaren
een rommelmarkt voor en door kinderen in
het laatste weekend van de zomervakantie.
Tijdens de vorige editie opperde één van
de deelnemers het idee om achteraf het
niet-verkochte speelgoed te schenken aan
een goed doel. Uitstekend idee, vonden
wij! In Mekanders en Tel-Oor vonden we de
geschikte partners hiervoor.

Diane weet als de beste wat
genieten van het leven is. Nu zal
ze voltijds als levensgenieter aan
de slag gaan, hoewel … Ze sluit
niet onmiddellijk alle professionele
deuren, want het lokaal bestuur
van Baarle-Hertog zal nog even
kunnen genieten van haar
(deeltijdse) deskundigheid.

Bedankt voor
jullie inzet
en geniet van
een deugddoend
pensioen!

Dit jaar kon het overgebleven speelgoed dat
nog volledig en in goede staat was, worden
achtergelaten na de kinderrommelmarkt.
Samen met Mekanders en Tel-Oor gaan we er
nu voor zorgen dat het speelgoed een goede
nieuwe thuis krijgt.
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Toremansmolen
draait opnieuw

Molenaar Jozef Raeymaekers verzorgt al sinds de
jaren '70 met hart en ziel onze geliefde molen.
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De Toremansmolen is uniek in de wereld. De houten ‘koffiepotmolen’ heeft
twee koppel graanstenen op de eerste verdieping en een olieslagmolen
in de kelderruimte. Die combinatie in dit type van houten molen maakt de
Toremansmolen zo’n uniek exemplaar.
Daarom was het extra jammer dat de molen lange tijd
stilstond. Maar daar kwam dit jaar verandering in. In januari
startten werkzaamheden om de molen te herstellen en
opnieuw maalvaardig te maken. Intussen is de molen terug in
werking gesteld en werd hij feestelijk heropend tijdens Open
Monumentendag op 12 september.
De familie Raeymaekers verzorgt al sinds 1869 het reilen en
zeilen van de Toremansmolen. In de jaren ’70 nam molenaar
Jozef Raeymaekers de fakkel over van zijn vader. Sindsdien
verzorgt hij met hart en ziel onze geliefde molen. Ook wanneer
het gemeentebestuur de molen in 1979 aankoopt, blijft hij
op post als molenaar. Sinds de molen dit jaar gerestaureerd
werd, zet hij de traditie verder, samen met zijn zoon en twee
kleinzonen.
De familie Raeymaekers, of ‘familie Toreman’ zoals ze ook
wel genoemd worden, blijft verknocht aan de molen. De
molen is voor hen een echt familie-erfstuk. Hij is dan wel
niet meer in hun bezit, de molen blijft in hun bloed zitten.
Het molenaarschap is hen allen met de paplepel ingegeven.
Daarnaast blijven de unieke technische kenmerken van de
molen hen na al die tijd nog steeds boeien. Binnen de familie
zijn er twee viergeslachten, opvolging is en blijft dus verzekerd
de komende jaren!

Waar komt de naam
‘Toremansmolen’
vandaan?
Vraag jij je ook af waar de naam ‘Toremansmolen’ en
‘familie Toreman’ vandaan komt? De legende vertelt dat,
toen de molen gebouwd werd, de romp van de molen zo
lang zonder wieken is blijven staan dat de inwoners ‘den
toren’ en 'de toremannen' begonnen te zeggen. Tot op de
dag van vandaag blijft dat nazinderen.
Een leuke anekdote: de vader van Jozef, Ernest Raeymaekers,
heeft ooit aan de wieken van de molen gehangen en draaide
enkele rondjes mee. Als je je inbeeldt dat de wieken ongeveer
13 meter lang zijn, kan je je wel voorstellen dat dat voor enig
spektakel zorgde.
Sjef Ketelslagers staat de familie Raeymaekers met raad en
daad bij wat betreft het onderhoud en het beheer van de
molen. Vanuit zijn functie als monumentenwachter bij de
Provincie Antwerpen is hij verantwoordelijk voor de inspectie
van de bij hen aangesloten molens. De molens worden
periodiek nagekeken en het rapport daarvan wordt aan de
eigenaar van de molen bezorgd, zodat die er verder mee aan

De familie Raeymaekers verzorgt al sinds 1869 het reilen
en zeilen van de Toremansmolen. Sjef Ketelslagers (links
onderaan) staat hen met raad en daad bij wat betreft het
onderhoud en het beheer van de molen.

de slag kan. Wat onze Toremansmolen voor Sjef zo interessant
maakt, is dat hij heel wat technische uitzonderingen heeft:
de unieke combinatie van een zetelkruiwerk, een graanmolen
gecombineerd met een olieslagerij, een houten achterkant …
Dat maakt hem uniek in de wereld en enorm boeiend om aan
mee te werken.

Wil je zelf de molen bezoeken?
Dat kan van mei tot september elke laatste zondag van
de maand van 13.00 uur tot 17.00 uur, of na afspraak via
toremansmolen@heemkringarendonk.be of 014 67 85 69.

2370 Arendonk - 5

Agoria Solar Team bouwt zo
Arendonkse firma Indupol
Zeventien jaar geleden beslisten enkele studenten van de KU Leuven dat ze wilden
deelnemen de ‘World Solar Challenge’ in Australië. Ze wilden een zonnewagen
bouwen en daarmee de Australische outback doorkruisen. Sindsdien bouwt
het team elke twee jaar een nieuwe zonnewagen en nemen ze deel aan het
wereldkampioenschap. Voor de bouw van de wagen kunnen ze al vele jaren
terecht bij de firma Indupol in Arendonk, ook dit jaar.
Brent, Kobe en Tuur van het
Agoria Solar Team vertellen ons
wat meer over het project.
“We bouwen de wagen niet alleen om
deel te nemen aan het wereldkampioenschap. We willen op die manier ook
duurzame (zonne-)energie in de kijker
zetten, de STEM-richting promoten bij
jongeren en laten zien dat we met
Belgische technologieën en bedrijven
aan de top van de innovatie staan.

Begin augustus stelde het Agoria
Solar Team hun nieuwe wagen voor:
de BluePoint Atlas, vernoemd naar
het Atlasgebergte waar de wedstrijd
langs zal komen.
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Het wereldkampioenschap vindt
elke twee jaar plaats. Maar ook in de
jaren ertussen proberen we mee te
doen aan wedstrijden. Zo werden we
in 2018 eerste in de Carrera Solar
Atacama, in 2019 wonnen we het
wereldkampioenschap in Australië en
vorig jaar konden we opnieuw de eerste
prijs bemachtigen in de Europese Solar
Challenge.

Dit jaar gaat het wereldkampioenschap
in Australië omwille van corona jammer
genoeg niet door, maar er wordt wel een
volledig nieuwe wedstijd georganiseerd:
de Solar Challenge Morocco. In deze
wedstrijd moeten we in vijf etappes
2 500 kilometer afleggen. Het is een
compleet nieuwe wedstrijd, dus ook voor
ons is het een spannende uitdaging.
Al onze wagens, op één na, zijn gemaakt
bij Indupol in Arendonk. Indupol is
gespecialiseerd in het vervaardigen van
carbonconstructies, waaruit onze

zonnewagen bij

Frank Jansen plaatste de eerste laag carbon
van de nieuwe zonnewagen.

Het Agoria Solar Team kan al
sinds 2004 rekenen op de
steun van de Arendonkse
firma Indupol. Frank Jansen,
gedelegeerd bestuurder van
Indupol, vertelt ons over die
samenwerking.

wagen voor het grootste deel bestaat. Carbon is 200 keer sterker
dan staal voor hetzelfde gewicht. Dat is heel belangrijk voor onze
wagen, omdat hij zo licht mogelijk moet zijn, maar toch stevig
genoeg.
Tijdens de wedstrijd zelf zijn er drie piloten die de wagen
besturen. De piloten moeten elke vier uur verplicht wisselen. Om
geselecteerd te worden als piloot, moet je een hele procedure
doorlopen. Een eerste belangrijk punt is uiteraard het gewicht van
de piloot, dat is best zo laag mogelijk. Daarnaast is het van groot
belang dat de piloot op een vlotte manier kan communiceren met
de rest van het team. Ook uithouding is heel belangrijk, het kan
immers heel warm worden in de wagen.
Om mee te kunnen doen met het Solar Team moet je solliciteren.
Oud-leden beslissen wie uiteindelijk in het team komt. Zij maken
hun selectie niet enkel op basis van technische vaardigheden, ook
de sociale profielen zijn belangrijk. Je vormt immers een team met
twintig vreemden met wie je twee jaar nauw moet samenwerken.
Dat de persoonlijkheden en profielen goed bij elkaar passen, is dus
ook niet onbelangrijk.
We hebben er een heel jaar hard aan gewerkt en begin augustus
konden we eindelijk onze nieuwe wagen voorstellen: de BluePoint
Atlas. De wagen is vernoemd naar het Atlasgebergte waar de
wedstrijd langs zal komen. In september vertrekken we naar
Marokko om alles ter plaatse verder op punt te stellen. Zo zijn we
klaar om onze titel te verdedigen in oktober!”

Alvast veel succes gewenst, wij duimen mee!
Volg je de belevenissen van het Agoria Solar Team graag op de voet?
Op hun Facebookpagina kan je terecht voor de laatste nieuwtjes!

“Voordat de eerste Solar wagen gebouwd
werd, stond Indupol al in contact met Groep T
van de KU Leuven. We wisselden voornamelijk
informatie uit over grondstoffen. 'Meebouwen'
aan een Solar wagen, waarbij gebruikgemaakt
wordt van innovatieve hightech grondstoffen
zoals carbon, was een logische volgende stap.
De bedoeling is dat de studenten zo veel
mogelijk zelfstandig te werk gaan. Indupol stelt
haar faciliteiten ter beschikking en zorgt voor
de aankoop van grondstoffen en materialen.
Uiteraard kunnen de studenten ook steeds
terecht bij onze ervaren medewerkers voor de
nodige raadgevingen.
De afgelopen zes maanden was het Solar Team
aan de slag bij Indupol. Ze beperkten zich niet
tot de standaard veertig uren per week, maar
waren vaak ook ’s avonds, ’s nachts of in het
weekend aan het werk. De ervaringen van de
vorige Solar Teams worden steeds doorgegeven
aan de nieuwe generaties, wat ervoor zorgt
dat de huidige teams over een grote maturiteit
beschikken. De wisselwerking tussen onze
ervaren medewerkers en de jonge, ambitieuze
studenten maakt het hele project zo boeiend.
Ook een bedrijf als Indupol leert daardoor nog
steeds bij.
We kijken vol spanning mee uit naar hun
resultaat in de Solar Challenge Morocco in
oktober.”

2370 Arendonk - 7

Handelaar op Vrijheid in de
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 Het Leonieke aan je voor.

Het Leonieke
Vrijheid 52 - Inge Daems
De naam van je nieuwe zaak is duidelijk: hier kunnen we
terecht voor de enige echte Leonidas pralines. Heb je ook nog
andere lekkernijen in je assortiment?
Ja, zeker! Ik maak zelf koekjes, granola en advocaat. Verder vind
je hier verschillende soorten verse thee en kan je er ook terecht
voor geschenkmanden. Niet alleen de standaardpakketten van
Leonidas, maar ook pakketten met bijvoorbeeld koekjes of een
fles cava erbij.

Inge opende Het Leonieke begin september.

De naam van mijn zaak, Het Leonieke, stond eigenlijk in de
sterren geschreven. Niet alleen omdat het een Leonidas zaak is,
maar vooral: mijn grootmoeders heten allebei Leonia en dat is
ook mijn officiële tweede voornaam. Mijn mama kwam met dat
idee. Ik was meteen overtuigd dat het die naam zou worden, het
leek wel voorbestemd.
Je hebt eerder al bediening in een winkel gedaan en ook je
andere jobs tonen dat je graag met mensen omgaat. Die
ervaring zal goed van pas komen in je nieuwe zaak. Hoe ben je
ertoe gekomen om een eigen winkel te starten?
Die droom is er al heel lang. Ik heb in het verleden al eens op
het punt gestaan om een broodjeszaak over te nemen, maar
omdat mijn dochter toen nog klein was en ook door enkele
andere redenen is dat er toen niet van gekomen. Maar die
droom is altijd blijven bestaan. De kinderen zijn nu wat ouder en
ik sta op een punt in mijn leven waarop ik denk: “nu is het juiste
moment.” Ik ben heel blij met alles in mijn leven, maar deze
winkel gaat echt de kers op de taart worden.
Dit pand was vroeger een bankkantoor. Was het een hele klus
om er zo’n mooie winkel van te maken?
Ja, enorm. Het plan was om begin september te openen, dat
was ook haalbaar volgens de makelaar en de architect. Maar
het duurde lang voordat de akte beschreven was en ik de
sleutel had. De toonbank en de binnenafwerking zijn daarom
ontworpen op basis van de plannen. De raam en deur van de
voorgevel zijn van aan de buitenkant opgemeten en besteld
omdat ik anders die deadline niet zou kunnen halen. Maar …
toen we in augustus de sleutel kregen en effectief aan de
slag gingen met de verbouwingswerken, stootten we op een
onverwacht probleem: achter het gedeelte van het raam waar
vroeger de bankautomaat stond, bleek een zware steunmuur
te zitten, bijna onmogelijk om af te breken. Dat was een grote
tegenvaller, maar we hebben dat creatief opgelost: het stuk
melkglas hebben we behouden en mooi afgedekt met een
raamsticker van Leonidas.
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Ik ben heel blij met alles in mijn leven,
maar deze winkel gaat echt de kers
op de taart worden.
Inge, zaakvoerder Het Leonieke

Ik heb ongelooflijk veel geluk met mijn ‘sociale achterban’. Mijn
vriendinnen zorgden voor de mentale steun, hun mannen voor
de mankracht en de machinerie. Dat doet heel veel deugd. Zo
kom je er ook gemakkelijker. Ook mijn ouders en broer hebben
me altijd goed geholpen. Ik ben iedereen heel dankbaar, zonder
hen had ik het niet gekund. Van de gemeente kreeg ik een

e kijker

financieel steuntje in de rug, omdat ik als
starter koos voor een pand op Vrijheid. Da’s
ook fijn natuurlijk.
Wat verwacht je van de toekomst? En wat
wens je jezelf nog toe?
Ze zeggen altijd van een chocolatier: “die
werkt heel zijn leven op een granieten steen
en die gaat er na zijn leven ook onder liggen.”
Ik ben eigenlijk geen echte chocolatier,
maar toch klopt dat gezegde wel: dit wordt
mijn toekomst en ik wil dit heel mijn leven
blijven doen. Het is een goed overwogen
en weldoordachte keuze geweest om deze
winkel te starten. Ik heb de steun van mijn
familie en vrienden. Dus wat kan ik me nog
meer wensen voor de toekomst? Ik ben heel
gelukkig zo en dat mag voor mij altijd zo
blijven.
Veel succes én plezier gewenst
met de winkel, Inge!

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 • Het Leonieke •
Kapsalon Arendonk • King II • Marktapotheek •
Mila & Me • Oepsie Poepsie • Optiek Michielsen •
Salon Amber • Speelgoed Deproost • Tekoe’s Toko •
’t Koffiehukske • Trento • ’t Schaartje •
Vi’Ki Fashion & Trends • Vleesatelier 41

Dak zwembad
gerenoveerd
Het dak van het zwembad was versleten en vertoonde
op enkele plaatsen zelfs lekkages. Het was dus dringend
aan vernieuwing toe. Deze zomer sloot het zwembad
daarom een maand de deuren, zodat het dak helemaal
gerenoveerd kon worden. Van de gelegenheid maakte
het lokaal bestuur meteen gebruik om het ook heel wat
energiezuiniger te maken.
Ongeveer alle onderdelen van het dak werden aangepakt.
In het dak boven de kledingbewaring werden de bestaande
lichtkoepels dichtgemaakt, dat deel van het dak werd ook
overlaagd met een nieuwe dakdichting. Aan de binnenzijde
vervingen we de slechte plafondtegels in de kleedkamers
en plaatsten we lichtarmaturen bij.
Het dak boven de zwembadhal zelf was in veel slechtere
staat. Daar is de hele dakopbouw verwijderd. Enkel de
houten beplanking die van binnenuit zichtbaar is, is
behouden. Daarop is een nieuw dampscherm geplaatst
dat speciaal geschikt is voor een zwembadomgeving. Met
aangepaste nieuwe isolatie en een witte dakbedekking
zorgt het lokaal bestuur er ook meteen voor dat het dak
geschikt is om in de nabije toekomst zonnepanelen op te
plaatsen. Op die manier kunnen we zelf instaan voor het
verbruik van het zwembad.
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Leer over (de
bloemetjes en)
de bijtjes in de
nieuwe bijenhal
In maart 2020 nam de Arendonkse Biegilde Sint-Ambrosius
hun nieuwe educatieve bijenhal in gebruik. Het idee daarvoor
was er al meer dan tien jaar, maar een geschikt terrein vinden,
bleek niet zo evident. Uiteindelijk vond de Biegilde het
perceel voor de bijenhal in Broekstraat, en in het najaar van
2019 werd gestart met de bouw ervan.
De bijenhal werd zo natuurlijk mogelijk gebouwd en ingericht.
De hal is voornamelijk gemaakt van hout en er is een groendak
aanwezig. Voor de bijenhal is ook een bloemenveld met
bloemen en planten die de bijen van heel wat stuifmeel en
nectar voorzien.
In de hal staan enkele bijenkasten en er is ook een aparte
stand waar leden kunnen experimenteren met biologisch en
natuurlijk imkeren. Vorig jaar organiseerde de Biegilde al een
imkercursus in de bijenhal, en na het succes daarvan wil de
Biegilde er in 2022 opnieuw één organiseren.
De bijenhal doet ook dienst als ontmoetingsruimte. In eerste
instantie voor de leden van de Biegilde zelf, maar ook het
brede publiek is er welkom. Elke bezoeker kan er leren over
de bij en over het belang van biodiversiteit. Zo hadden enkele
klassen van de lagere school tijdens de Week van de Bij al de
kans om kennis te maken met de bijenhal.

Nieuwe sportvloe
kwaliteitsvolle sp
In de Bemdhal werd recent een
nieuwe kwaliteitsvolle sportvloer
gelegd. Uitbater Katrien vertelt hoe
dat tot stand kwam en wat de
eerste bevindingen zijn.
Het is alsof de Bemdhal een make-over heeft gekregen.
Welke werken zijn er allemaal uitgevoerd?
De deuren van de Bemdhal openden in 1992, en het is
pas door de coronamaatregelen dat ze langer dan één
week dicht zijn gebleven. Bijna dertig jaar later was
een opfrissing hier en daar hard nodig. We gaven het
Bemdkaffee een grondige restyling en daarbij werden
ook de gangen en het sanitair aangepakt. Maar het
meest in het oog springend is natuurlijk de installatie
van de sportvloer. Alle aanpassingen opgeteld, krijg je
eigenlijk een Bemdhal versie 2.0.

Enkele klassen van de lagere school maakten tijdens
de Week van de Bij al kennis met de bijenhal.

Heb jij ook interesse in imkeren of wil je meer leren over
bijen? Op de Facebookpagina van Biegilde Sint-Ambrosius kan
je steeds terecht voor meer informatie. Je kan ook contact
opnemen via biegildearendonk@gmail.com, of breng gewoon
een bezoekje aan de nieuwe bijenhal.
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Hoe komt het dat er nu pas een echte sportvloer in de
Bemdhal ligt?
Daarvoor moeten we terug naar het ontstaan van de
Bemdhal. Toen werd het multifunctioneel gebruik
vooropgesteld, met name feesten en fuiven door
verenigingen. Daarom is de sporthal ook uitgerust
met een meterslange toog. Een vloer van gepolierd
beton was in de jaren ’90 geen uitzondering in
sportaccommodaties. Voor de competities in de Bemdhal
was dat geen probleem.
Waarom hebben jullie nu dan toch de omschakeling
gemaakt naar een echte sportvloer?
Twee jaar geleden contacteerde het gemeentebestuur
ons om samen te werken voor de realisatie van een
sportvloer in de Bemdhal. De gemeente had immers

De nieuwe sportvloer in de Bemdhal werd boven op de
bestaande polybeton gemonteerd. Daardoor waren de
werken op minder dan drie weken klaar.

oer in Bemdhal zorgt voor meer
sportinfrastructuur
een onderzoek afgewerkt naar de nood aan indoor sporturen.
Eén van de conclusies daaruit was dat, zelfs met de bouw van
een nieuwe gemeentelijke sporthal, er onvoldoende uren
zouden zijn. Die nieuwe sporthal nog groter bouwen, was
financieel niet haalbaar. Maar een kleinere investering doen in
een bestaande zaal viel wel binnen de mogelijkheden. Zo kon
op korte termijn 1 030 m² kwaliteitsvolle indoor sportruimte
worden gecreëerd in Arendonk. Wij zagen in dat deze
samenwerking ook voordelen had voor de Bemdhal. Onze vrije
sporturen geraken beter ingevuld en het is gezonder voor de
ledematen van alle sporters.
Zijn de werken vlot verlopen? Hebben jullie zelf nog
aanpassingen moeten doen aan de bestaande infrastructuur?
De installatie van de nieuwe vloer werd in minder dan drie
weken voltooid. Het grote voordeel was dat de sportvloer
boven op de bestaande polybeton werd gemonteerd. De
meeste tijd kruipt nog steeds in het aanbrengen van de
lijnen van de sportvelden. Die worden met de hand op de
vloer geschilderd, nadat alles afgeplakt is volgens de juiste
afmetingen.
Naast de vloer hebben we zelf nieuwe materialen aangekocht
en nog enkele aanpassingen uitgevoerd. Zo moesten de palen
en netten voor volleybal en badminton helemaal worden
vernieuwd. De doelen voor zaalvoetbal werden uitgerust met
een nieuwe verankering. Omdat de nieuwe vloer hoger komt,
moesten alle toegangsdeuren en het grote podiumgordijn
worden ingekort. De nieuwe vloer is niet voorzien op zware
puntbelasting, dus alle materiaalkarren kregen nieuwe
zwenkwielen. Alle tafels en stoelen kregen nieuwe doppen
of vilt onder de poten. Als je dat allemaal optelt, is ons
kostenplaatje behoorlijk opgelopen. Gelukkig konden we
de aanpassingen uitvoeren met onze vrijwilligers en de
Chiroleiding, want er zijn heel wat werkuren in gekropen.

De Bemdhal blijft dé ontmoetingsplaats voor
jong en oud, sporters en niet-sporters.
Katrien, uitbater Bemdhal

De sportvloer is aangelegd in een rustige periode voor de
Bemdhal. Hoe hebben de eerste gebruikers de vernieuwingen
intussen ervaren?
Door corona was onze verhuuragenda inderdaad zo goed als
leeg in mei. Door de versoepelingen in juni waren het SintClaracollege, de turnkring en de badmintonclub de eersten om
de nieuwe ondergrond te testen. Intussen heeft de Bemdhal,
zoals elke zomer, opnieuw sportkampen over de vloer gehad.
De reacties op de nieuwe sportvloer zijn heel positief. We zijn
dan ook heel trots op deze samenwerking met de gemeente.
In de Bemdhal wordt er niet alleen gesport, er vinden er ook
heel wat andere evenementen plaats. Kan dat in de toekomst
nog?
Van in het begin hebben we gesteld dat feesten en fuiven
mogelijk moest blijven. Het gemeentebestuur was daar ook
voor gewonnen. Iedereen in Arendonk weet immers dat de
Bemdhal een unieke locatie is voor evenementen. Daarom
viel de keuze op een multifunctionele vloer die je ook met
gewone schoenen mag betreden. De uitzending van de match
België - Portugal op het EK Voetbal eind juni was het eerste
evenement. Op zondag 3 oktober vervolgen we met de Chirobrunch en wat later enkele fuiven. De Bemdhal blijft zo dé
ontmoetingsplaats voor jong en oud, sporters en niet-sporters.
Bedankt, Katrien. We kijken er mee naar uit om weer wat meer
actie in de Bemdhal te zien de komende tijd!
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Vrijwilligers Pieter en Hilde aan de Fietsbieb.

Leen eens een fiets in de
Fietsbieb
Sinds juni heeft ook Arendonk een Fietsbieb: een bibliotheek
zonder boeken, maar wel met kinderfietsen.
In de Fietsbieb kunnen gezinnen voor amper 20 euro per jaar
een fiets lenen voor hun kind (tot 12 jaar). Tweedehands, maar
tiptop in orde. De geleende fiets kan je inwisselen voor een
ander exemplaar uit de Fietsbieb, en dat een heel jaar lang!
Wie een kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb schenkt, is
meteen een jaar gratis lid.
De Fietsbieb wordt ondersteund door vzw Stroming en Huis
van het Kind Arendonk, maar de werking wordt gedragen door
een enthousiaste groep vrijwilligers. Hilde en Pieter zijn twee
van die vrijwilligers.
Dag Hilde en Pieter. Jullie zijn allebei vrijwilliger bij de
Fietsbieb. Hoe zijn jullie daarbij gekomen?
Hilde: Met enkele mensen droomden we er al jaren van om
een Fietsbieb op te starten in Arendonk. We zagen dat het op
andere plaatsen goed liep en dat Arendonkenaren soms zelfs
langsgingen bij de Fietsbieb in een andere gemeente om een
fiets te lenen. Ik ben dus heel blij dat we nu ook in Arendonk
een Fietsbieb hebben.
Pieter: Ik zag de info over de Fietsbieb en de oproep naar
vrijwilligers in de nieuwsbrief van de gemeente. Het sprak me
onmiddellijk aan. In eerste instantie ben ik vrijwilliger geworden
om de jeugd van Arendonk te ondersteunen. Maar daarnaast is
het voor mij ook de ideale manier om nieuwe mensen te leren
kennen, zeker omdat ik hier nog niet zo veel mensen ken.
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Wat zijn jullie taken als vrijwilliger?
Pieter: Ik sleutel aan de fietsen en ik doe ook het onthaal. Dat
houdt voornamelijk in dat ik de mensen ontvang en met hen op
zoek ga naar een geschikte fiets. Dat contact met de mensen
vind ik heel fijn, het geeft me veel voldoening.

Als ik de stralende gezichten zie van de kinderen
die hier vertrekken met hun nieuwe fietsje dan
weet ik dat we er goed aan hebben gedaan om in
Arendonk een Fietsbieb op te starten.
Hilde, vrijwilliger Fietsbieb

Hilde: Alle taken zijn goed verdeeld onder de vrijwilligers. We
hebben twee dames die instaan voor de administratie, en ook
voor het financiële luik hebben we een vrijwilliger. Daarnaast
schakelen we nog vrijwilligers in voor het onthaal, en uiteraard
kunnen we ook niet zonder de vrijwilligers die de fietsen
herstellen. Het is het team van vrijwilligers dat de Fietsbieb
waarmaakt, zonder hen zou het niet zo’n succes zijn.
Pieter: Het klikt ook heel goed tussen de vrijwilligers, er hangt
echt een goede sfeer.

Van harte proficiat!
De Fietsbieb is nog maar enkele maanden open, maar
het lijkt nu al wel een succes?
Hilde: Absoluut, de Fietsbieb is echt een meerwaarde
in Arendonk. Als ik de stralende gezichten zie van de
kinderen die hier vertrekken met hun nieuwe fietsje
dan weet ik dat we er goed aan hebben gedaan om in
Arendonk een Fietsbieb op te starten. En ook van de
mama’s en papa’s en opa’s en oma’s horen we enkel
positieve commentaren.
Ik ben zelf oma en ik zie ook dat kinderen snel uit een
fietsje groeien. Het is heel leuk dat je dat fietsje dan
naar de Fietsbieb kan brengen en tegelijkertijd een
nieuwe fiets kan kiezen.

Dhr. en mevr. Bouwen - Helsen
60 jaar getrouwd
Bouwen Jozef °14.08.1937, Olen
Helsen Joanna °15.12.1937, Arendonk
Gehuwd op 7 juli 1961

Dhr. en mevr. Huysmans - Elsen
60 jaar getrouwd
Huysmans Karel °29.01.1937, Arendonk
Elsen Gabrielle °07.04.1940, Arendonk
Gehuwd op 27 juli 1961

Mama Joke leende in de
Fietsbieb een kinderfiets
voor haar zoontje Ward
"De Fietsbieb is echt een geweldig concept! Met drie
kindjes in de groei zijn fietsen één van die kosten die elk
jaar terugkomen. Om de kosten te drukken, kochten we
wel eens een tweedehandsfiets bij een particulier, maar
bij de Fietsbieb kunnen we er gerust in zijn dat de fiets
ook helemaal in orde is.
We brachten de oude fiets van onze oudste dochter
binnen, zo kan er nog een ander kind plezier aan
beleven. Onze jongste zoon is dan een fietsje komen
uitkiezen en hij was meteen laaiend enthousiast. Ik raad
iedereen met kinderen aan om eens langs te gaan."
De Fietsbieb is elke eerste zaterdag van de maand
open van 9.30 uur tot 11.30 uur. Je vindt de
Fietsbieb in het gemeentelijk lokaal in Hokken 53
(achter de lokalen van DONA). Kom zeker eens
een kijkje nemen!

Dhr. en mevr. Jespers - Adriaensen
60 jaar getrouwd
Jespers Frans °30.07.1935, Arendonk
Adriaensen Josepha °23.03.1938, Oud-Turnhout
Gehuwd op 5 augustus 1961

Dhr. en mevr. Bastiaenssen - Meulemans
50 jaar getrouwd
Bastiaenssen Jan °21.03.1950, Herenthout
Meulemans Maria °24.05.1948, Arendonk
Gehuwd op 4 juni 1971

Dhr. en mevr. Lievens - Vercaigne
50 jaar getrouwd
Lievens Louis °07.03.1951, Dessel
Vercaigne Christianne °02.03.1952, Arendonk
Gehuwd op 2 juli 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 zondag 31 oktober 2021 aan de dienst communicatie.
Dat kan in een envelop (dienst communicatie, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via
communicatie@arendonk.be. Veel succes!

1.

Hoe heet de nieuwe zonnewagen van het Agoria Solar Team?						

2.

Van welk materiaal is de bijenhal voornamelijk gemaakt?							

3.

In welk land vindt de wedstrijd van het Agoria Solar Team plaats in oktober?					

4.

Wat zal op termijn op het dak van het zwembad geplaatst worden?						

5.

Het pand waar Het Leonieke zich gevestigd heeft, was vroeger een …						

6.

Welke organisaties zorgen ervoor dat het achtergelaten speelgoed na de kinderrommelmarkt een goede nieuwe thuis
krijgt? Tel-Oor en …?											

7.

Welke (bij)naam heeft de molenaarsfamilie Raeymaekers?								
									

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

Ik wist da!
Wie het kruiswoordraadsel in de vorige editie juist invulde,
vond het woord ‘strand’ in de blauwe kader. Ingrid Baele
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
17.11
08.03
10.03
10.03
10.03
18.03
08.04
22.04		
28.04
28.04
05.05
07.05
13.05
17.05
20.05
21.05
31.05
03.06
08.06
09.06
10.06
12.06
12.06
17.06
18.06
20.06
27.06

Oliver, zoon van Roberto Hendrickx en Abby Maclean			
Mila, dochter van Anna Snelders					
Liz, dochter van Matthias De Vocht en Vicky Van Gestel				
Rinn, dochter van Joeri Kenes en Yanina Meeuws				
Tille, dochter van Joeri Kenes en Yanina Meeuws				
Timo, zoon van Karl Daems en Inge van Berlo					
Nelles, zoon van Stef Gijs en Valerie Machilsen					
Odette, dochter van Pieter Heymans en Griet Goris				
Aliya, dochter van Sadiya Moalin					
Anzle, dochter van Sadiya Moalin					
Olivier, zoon van Stefan Vanherck en Katrien Blancquaert			
Leonie, dochter van Dries Vissers en Nicky Mes				
Mien Evan Florian, dochter van Bram Goris en Kato Bertels			
Maud, dochter van Axel Cools en Quirana Van Looy				
Nant Levi Jelle, zoon van Stef Vanlimbergen en Quincy-Bo Mes			
Tess, dochter van Guus Bax en Jane Stessens					
Isa Vitoria, dochter van Marcio José da Silva Vieira en Vânia Dias Cardoso		
Liam, zoon van Niels Van Bouwel en Elien Segers				
Loran, zoon van Weber Dirken en Jessica Maes				
Summer, dochter van Wouter Van Bruggen en Anna Van Bruggen			
Hannes Els Anne, zoon van Pieter Carpentier en Mieke Bleys		
Charlotte Roos, dochter van Jonas van Vorst en Catharina van der Heijden		
Stella, dochter van Niels Ooms en Kayleigh Amelinckx				
Eppo, zoon van Lander Lens en Birgit Van de Vliet				
Lia, dochter van Dries Mangelschots en Elien Van Haeren			
Arya, dochter van Ricardo Marte en Enya Hooyberghs				
Lowie, zoon van Mathias Dockx en Heleen Prinsen				

Huwelijken

Overlijdens

29.05
03.07
10.07
15.07
24.07
29.07
30.07
04.08
06.08
07.08
14.08

13.04
23.04
01.05
03.05
06.05
15.05
18.05
20.05
21.05
26.05
29.05
04.06
09.06
11.06
13.06
20.06
26.06
30.06
02.07
02.07
03.07
09.07
12.07

Sofie Van Hoyweghen (1986) en Kenneth Verheyden (1980)
Katrien Tuteleers (1986) en Kenneth Bogaerts (1995)
Katrien Smeyers (1989) en Jenthe Broeckx (1987)
Véronique Segers (1991) en Stijn Wouters (1989)
Nathalie Vanlimbergen (1992) en Thomas Engelen (1990)
Sindy Sysmans (1982) en Dirk Bertels (1972)
Claudia Verhoeven (1997) en Paul de Cartier (1991)
Jacqueline de Man (1969) en Richard van den Bos (1968)
Wietske Kampen (1978) en Dirk Vandenberge (1970)
Inny Smet (1988) en Nick Janssens (1981)
Yinthe Van Herck (1995) en Maarten Maes (1993)

Josée Leyten (1935)
Pieter Gust Claessen (1939)
Chris Lasters (1954)		
André Wouters (1933)		
Martine Steenhout (1946)
Elza Van Poppel (1938)
Maria Van Luffelen (1951)
Frans Van Beers (1937)
Jan Janssens (1929)
Gusta Cornelissen (1933)
Ria Van Poppel (1943)		
Frans Broeckx (1931)		
Louisa Van Laarhoven (1930)
Marcel Dockx (1928)
Hans De Vocht (1989)
Jo Merkx (1920)		
Yvonne Carpentier (1929)
Alex Geudens (1952)
Jeanne De Vocht (1924)
Roger Vansweevelt (1946)
Josée Vos (1944)		
Julia Jansen (1920)
Marie-José Blockx (1938)
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Breng jij Arendonk
mee in beeld?

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

ellen.nice
Jaarlijkse traditie

leensiej
Weer of geen weer, de Nira moet

karinminnen
Ontstressen en zen

jan.van.camfort
Sunny Sunday

brouwerij_humulus

bicyclean.be
Lekkere ijsjes eten van @schepahoy

#2370arendonk #nicelettering
#chirokamp #chiro

#goodmorning #kajak #brug4 #brug3
##2370arendonk

tuintaferelen
Zomervakantie op de lusthoven

#tasjafotografie #boomgaard #fruittuin
#herstellendelandbouw #tuintaferelen
#kubota #tractor #2370arendonk

#2370arendonk #kakskeleggen #nira
#ellabreugelmans

Hopbelletjes voor het volgende
BROUWSEL!

#ijsjes #ijs #ijscream #arendonk
#2370arendonk

hiphoeragepaktengezakt
Je hoeft niet altijd naar een
dierentuin om een exotisch dier te
bewonderen.
In Arendonk kan je een echte
filmster bewonderen. Kameel Iwan
speelde mee in een film van “de
Buurtpolitie”.

vincentvl1989
Spele bij den Aldi!

@brouwerij_humulus #2370arendonk

#kameel #debuurtpolitie #bigiwan
#2370arendonk #dierenkijken
#beestenboel #dierenvriend
#outdoor #hiermoetjezijn #tipsforkids
#wattedoenmetkids #opstapmetkinderen
#tripswithkids #hiphoeragepaktengezakt
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#2370Arendonk #hogevijvers
#mooiekempen #natuurliefhebber
#natuurfotografie #natuurenbos
#hobbyfotografie #sonya7iii

#kids #aldi #aldiarendonk #2370arendonk

