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CONTACT
GEGEVENS
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
info@ocmwarendonk.be
Containerpark:
Hoge Mauw 980 • 014 67 17 26

COLOFON
2370 wordt gratis verspreid in Arendonk
Oplage: 5 800 exemplaren
VU: Gemeentebestuur Arendonk
Vrijheid 29, 2370 Arendonk
Fotomateriaal: Arfoc
Werkten mee aan dit nummer:
Maarten Bastijns, Sandra Calsius, Mieke
Iemants, Lieve Luyten, Robyn Matthys,
Kristine Nijs, Michiel Paeshuyse, Joke
Segers, Tom Severijns, Dirk Sterckx,
Pascal Thijs, Rienel van Beurden,
Katrijn Van Gorp, Ine Vervecken
Eindredactie:
Schepencollege Arendonk
Vormgeving, prepress, druk:
Drukkerij Gewadrupo, Arendonk

Personeelsnieuws
Nieuw gezicht bij het gemeentebestuur

Inge Van Loon is op 18 november
2019 gestart als medewerker buitenschoolse kinderopvang in GBS
Sint-Jan in de Kerkstraat. Samen
met collega Quinten zorgt zij ervoor dat de kinderen in de opvang
zich speels en verantwoord kunnen
amuseren. Op woensdagnamiddag
staat zij samen met Charlene van
GBS Voorheide ook in voor de
opvang van de kinderen van alle
Arendonkse basisscholen.
We wensen Inge veel succes en natuurlijk ook veel plezier in haar
nieuwe job.

Met pensioen

Op 1 oktober 2019 ging Marina
Damen met pensioen. Zij startte in
2012 als poetsmedewerker voor de
sanitaire blok op Sportpark Heikant,
maar het grootste deel van haar tijd
bracht zij al poetsend door in GBS
Voorheide. Daar was ze een rots in
de branding voor de schoonmaakploeg. Ze wist op hectische momenten steeds haar kalmte te bewaren en kon het ganse team daar
ook motiveren. Tot op het einde
was ze een harde werker. Ze kwam steeds te vroeg om dan meteen in actie te schieten.
Op school kreeg Marina een passend afscheid, de Ketnetband
speelde speciaal voor haar een lied tijdens hun optreden ter
gelegenheid van de actie ‘Breng je sportclub naar school’.
Bedankt, Marina, voor jouw jarenlange inzet. Geniet van je pensioen!

Met pensioen

Na meer dan veertig jaar dienst
heeft Jos Smets de deur van het
gemeentehuis achter zich dichtgetrokken. Bijna iedereen in Arendonk
kent Jos en heeft ooit bij hem zijn
identiteitskaart aangevraagd. Ook
als je in Arendonk getrouwd bent,
ben je ongetwijfeld bij hem gepasseerd. Op zaterdag stond Jos immers bijna wekelijks paraat om mee
een huwelijk te voltrekken.

Wij wensen hem nu een welverdiend pensioen, met vele fietstochtjes en andere dingen waarvan hij kan genieten.
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Lokaal talent op het podium
Onze Arendonkse bodem brengt heel wat muzikaal
talent voort. Maar hoe vinden zij de weg naar de podia en hoe vinden organisatoren een geschikte artiest voor hun evenement?
Het artiestenplatform vi.be brengt artiesten in contact met organisatoren. Soloartiesten, bands, dj’s en
producers in alle genres kunnen zich registreren om
zo nieuwe kansen op te sporen. Een eerste speelkans of klaar voor de grote podia? Registreer je op
vi.be en laat kleine en grote organisatoren jouw
muziek ontdekken.

Vi.be is gecreëerd en wordt beheerd door Poppunt,
een non-profitorganisatie die kansen voor nieuw
talent wil maximaliseren. Als organisator grasduin je
vlot tussen locaties, genres en artiesten van allerlei slag. Of selecteer Arendonk als zoekfilter en zet
muzikale trots van eigen bodem in de schijnwerpers.
Zet je als organisator lokaal talent op een podium?
Maak het dan zichtbaar! Zet het Lokale Helden-label
op je affiche, website en sociale mediakanalen. Zo
maak je duidelijk dat je lokaal talent ondersteunt.

Peacock & Lady N tijdens Gluren bij de Buren 2019. ▲
Threats from the Sky tijdens WAK 2019. ▼
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Basketbalclub Okido viert vijftigjarig bestaan
met koninklijke titel
Vrijdag 6 september was het verzamelen geblazen
voor alle leden en oud-leden van basketbalclub Okido. Meer dan vijfhonderd mensen genoten van een
feestelijke avond in de Okidohal.
Het officiële gedeelte werd ingeleid door niemand
minder dan voorzitter Marc Van der Linden en secretaris-generaal Koen Umans van Basketbal Vlaanderen. Daarna mochten bestuursleden Jan Blockx
en Nick Jacobs de koninklijke eretitel voor basketbalclub Okido ontvangen uit handen van de burgemeester. ‘BBC Okido Arendonk’ werd officieel
‘KBBC Okido Arendonk’.
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Luyten en bestuurslid Lucia Pijpers werden gehuldigd als ‘erelid’ van Basketbal Vlaanderen, omdat
ze al meer dan 25 jaar actief zijn in de club. Ook
Maria en Jan Blockx werden in de bloemetjes gezet,
zij kregen allebei de titel ‘lid van verdienste’ voor
hun jarenlange werk als clubsecretaris (meer dan
vijftien jaar!).

Toen waren de feestelijkheden nog niet afgelopen. Stichter Sylvain Van Gorp, oud-voorzitter Guy

Het officiële gedeelte werd afgesloten met de uitreiking van de ‘Okido Lifetime Achievement Awards’,
daarna kon het feest echt losbarsten. Harmonie De
Arend zorgde ervoor dat de sfeer er meteen goed
inzat. Met een hapje en een drankje erbij konden de
verschillende generaties Arendonkse basketters de
belangrijkste gebeurtenissen van vijftig jaar basketbal in Arendonk in geuren en kleuren herbeleven.

Lucia Pijpers, Guy Luyten en Sylvain Van Gorp werden
feestelijk gehuldigd als erelid van Basketbal Vlaanderen.

Bestuurslid Lucia Pijpers neemt de eretitel van Basketbal
Vlaanderen in ontvangst.

Bestuursleden Jan Blockx en Nick Jacobs ontvangen de
officiële oorkonde ‘Koninklijk Okido’.

De Arendonkse basketgeschiedenis wordt herbeleefd.

De ‘Okido Lifetime Achievement Awards’ werden uitgereikt aan:
Sylvain Van Gorp: 50 jaar clubcarrière (oprichter, bestuurder, trainer en coach)
Jan Vervecken: oprichter, speler en trainer
Jan Paeshuyse: oprichter, speler en trainer
Karel Borgmans: 20 jaar ploegbegeleider
Yves De Laat: 25 jaar speler eerste ploeg

In mei 2020 wordt het feestjaar afgesloten met de voorstelling van
het boek ’50 jaar Okido’: een gebonden uitgave (204 blz.) boordevol
kleurrijke verhalen, uniek archiefmateriaal en talrijke foto’s. Nog tot
31 december 2019 kan je je exemplaar reserveren door 50 euro te
storten op rekeningnummer BE37 0342 9088 9928, t.a.v. Okido
Basket. Vermeld duidelijk je naam, adres en e-mailadres.

Bestaat jouw vereniging ook vijftig jaar of meer?
Arendonkse verenigingen krijgen een toelage van de gemeente wanneer ze een jubileum vieren bij 50 jaar,
60 jaar, 75 jaar, 100 jaar en vanaf 100 jaar om de 25 jaar. Vraag de toelage tijdig aan bij de dienst vrije tijd.
50-jarig jubileum:
60-jarig jubileum:
75-jarig jubileum:
100-jarig jubileum:
vanaf 100 jaar (om de 25 jaar):

25 euro
150 euro
185 euro
250 euro
250 euro

Herzlichen glückwunsch
Kobern-Gondorf werd 50 jaar! Op uitnodiging van
onze Duitse partnergemeente trok een delegatie Arendonkenaren naar de Moezelstreek om het
50-jarig bestaan van de fusie tussen Kobern, Gondorf en Dreckenach te vieren. Het partnerschap
met onze gemeente gaat inmiddels 25 jaar mee en
ook hun 40 jaar oude band met de Franse gemeente
Corbigny werd in de bloemetjes gezet.

Na een historische dorpswandeling in het romantische wijnstadje nam onze groep deel aan de officiële
viering rond het thema ‘In het midden van Europa’.
Tot slot genoten de aanwezigen van een Moezelavond, een gezellig samenzijn met lokaal lekkers.
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Arendonk gaat voor een rookvrije toekomst
Gemeente Arendonk ondertekende het charter
‘Generatie Rookvrij’. Hiermee willen we, samen met
organisaties als ‘Kom op tegen Kanker’ en ‘Stichting
tegen Kanker’, de kinderen die vanaf 2019 geboren
worden een rookvrij leven beloven.
Want kinderen en jongeren hebben het recht om
rookvrij op te groeien, om te kunnen spelen en om
zich te amuseren in een omgeving waar niet gerookt
wordt. Kinderen en jongeren kopiëren immers vaak
gedrag, ook rookgedrag. Als zij andere jongeren of
volwassenen zien roken, wekt dit de indruk dat roken
een normaal en aangenaam onderdeel van het leven
is, in plaats van een dodelijke verslaving.
Als rookvrij de norm wordt, zullen onze kinderen en
jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd
zijn zelf een sigaret op te steken. Toch wordt er vandaag op veel plaatsen waar kinderen en jongeren komen nog steeds gerookt. Jong en oud, rokers en nietrokers, met z’n allen kunnen we daar verandering in
brengen!

Arendonk maakt speelterreinen rookvrij
Het gemeentebestuur engageert zich om alle speelterreinen in de gemeente rookvrij te maken. Daarvoor werden aan alle speelterreinen in Arendonk
borden geplaatst met duidelijke signalisatie ‘Hier
speel ik rookvrij’. De borden zijn niet bedoeld tégen
rokers, maar om het goede voorbeeld te geven aan de
spelende kinderen, want: ‘Zien roken, doet roken’. Zo
geven we het signaal dat roken niet oké is en maken
we het voor kinderen en jongeren makkelijker om aan
roken te weerstaan.
Moeten alle rokers stoppen om een ‘Generatie
Rookvrij’ te realiseren?
Rokers worden natuurlijk niet verplicht om te stoppen
met roken. Aan hen wordt wel gevraagd om rekening
te houden met de plaatsen waar ze roken. ‘Generatie
Rookvrij’ kan mensen ook aanzetten om na te denken
over hun rookgedrag en hen eventueel overtuigen
om te stoppen met roken. Ook mensen die een stoppoging ondernemen, vinden het fijn om geen sigaretten om zich heen te zien. Dat maakt het voor hen
gemakkelijker om het vol te houden.

Wil jij stoppen met roken? Kom dan naar het infomoment van ‘Arendonk stopt met
roken’ op dinsdag 7 januari 2020!
Volgens de tabaksenquête zou 74% van de rokers
het erg vinden als hun kinderen zouden roken en
betreuren ze dat ze zelf ooit zijn beginnen roken.
65% wil graag stoppen. Dat is de beste manier om
het goede voorbeeld te geven aan onze kinderen
en je eigen gezondheid te beschermen.
Stoppen met roken. Het kan!
Een roker met begeleiding heeft drie keer meer
kans op slagen. De groepssessies van ‘Arendonk
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stopt met roken’ zijn er om ervaringen uit te wisselen en geven je moed om door te zetten. Het
ziekenfonds voorziet een tegemoetkoming.
INFOMOMENT ‘ARENDONK STOPT MET ROKEN’

Wanneer: dinsdag 7 januari 2020 om 19.30 uur
Waar: zaal De Wamp (ingang achterkant bibliotheek)
Info en inschrijven:
www.arendonkstoptmetroken.be
welzijn@arendonk.be - 014 40 10 41

Handelaars op de Vrijheid in de kijker
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 - de Vrijheid
- ingevuld met nieuwe zaken. In deze editie van ons
magazine stellen we Vleesatelier 41 aan je voor.
Eind oktober is Vleesatelier 41 geopend. Stel jullie
eens even voor. Hoe zijn jullie op het idee gekomen
om deze zaak te starten?
Jerry: Ik ben beenhouwer van opleiding en heb
vroeger zeven jaar bij een slager in Retie gewerkt.
Daarna ben ik in de bouwsector beland. Maar door
de grote afstanden was ik veel op de baan en dat
deed ik niet graag. Toen ik mijn gezin vroeg of ze
het zagen zitten om zélf een zaak te starten, waren
ze akkoord.
Inge: We hadden ook wel het idee dat er nood was
aan een extra beenhouwerij in Arendonk. En als ik nu

zie hoe druk we het al gehad hebben vanaf dag één
sinds de opening, blijkt dat zeker te kloppen.
Onze dochter Stien stopte met haar studies. Ze wilde gaan werken. Toen ze ons vroeg om bij ons te komen werken, waren wij meteen enthousiast. En ook
onze dochter Nina werkt hier mee in de weekends.
Maar we zijn al op zoek naar nog meer personeel.
Kort na de beslissing om samen een eigen zaak te
starten fietste ik door de Vrijheid en zag ik dat ‘den
Eskimo’ te koop stond … en ik was direct verkocht.
We zagen daar meteen onze nieuwe zaak in. De ligging is ook perfect.
Wat waren de grootste uitdagingen om van dit
pand een slagerij te maken?
Inge: Het trapke, hè (lacht). Dat hoorden we al direct, vaak van wat oudere mensen: “Oei, ik ga daar
niet binnen geraken.” Maar je ziet, daar hebben we
een oplossing voor gevonden: de ingang wat naar
achter, met een hellend vlak.
Jerry: Heel de verbouwing hebben we trouwens
zelf ontworpen, zonder architect. We hebben hard
doorgewerkt. Op 13 augustus zijn we erin gevlogen
en op 23 oktober was de winkel open.
Inge: We zijn heel tevreden met het resultaat. Er is
voldoende ruimte in de winkel, vóór de toonbank
voor de klanten, maar ook voor onszelf om erachter
te werken. Ook de indeling van de werk- en opslagruimte achter de winkel paste perfect. Doordat
onze tuin grenst aan De Garve, kunnen alle leveringen langs daar gebeuren.
Voor de gevel hadden we al snel beslist dat die helemaal in het wit moest komen. Dat valt mooi op in
de straat. Als ik nu na een lange werkdag afsluit en
naar huis rij, kijk ik altijd nog eens even om … met
een glimlach.

Winkels en horeca op de Vrijheid: Apotheek De Vrijheid · Aquila · Assurance · Bakkerij Beersemans · Bakkerij Van Broekhoven Koen · Bar 36 · Bistro M ·
Broodjeszaak De Vrijheid · De belevenis bij Fransje in de bib · De Gouden Arend · De Grill · De Lekkere (Leonidas) · De Mèt · De Ster · De Ville · Delhaize ·
Expres · Filemina · Frituur Mint · Instituut Merel 2.0 · Koffie Corner · Marktapotheek · Mila & Me · Optiek Michielsen · Penne e Più · Salon Amber ·
Schoenen Dixie's · Speelgoed Deproost · Tropische Winkel · ’t Schaartje · Vi’Ki Fashion & Trends · Vleesatelier 41

Koop bewust. Bij ondernemers van hier.
Met de campagne ‘Winkelhier’ wil UNIZO zelfstandige ondernemers ondersteunen door hun troeven en
meerwaarde in de verf te zetten, en door consumenten
bewust te maken van het belang van lokaal kopen. Want
van winkelhieren wordt het hele land beter.

Met andere woorden: een ondernemer die onze
samenleving aangenamer, sterker en schoner maakt.
Laat weten dat ook jij winkelhiert op www.winkelhier.be!

Een Winkelhier is een ondernemer van hier, met een
fysieke zaak, een webshop, of allebei. Een ondernemer
die met passie zijn/haar zaak runt, en met kennis van
zaken. Een Winkelhier staat altijd klaar voor de klanten,
want is vlakbij. Hij/zij investeert in de lokale gemeenschap, zorgt voor lokale tewerkstelling, en sponsort
lokale initiatieven of verenigingen.
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Operatie Proper
Met de actie ‘Operatie Proper’ sloegen de vier
Arendonkse basisscholen tijdens de eerste week
van oktober de handen in elkaar voor de strijd
tegen zwerfvuil. Een hele week lang gingen de
kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar
op pad om het zwerfvuil in de straten rond hun
school op te ruimen, gewapend met prikstokken en vuilzakken. Het opgehaalde afval werd
verzameld in een glazen kiosk op het marktplein. Van 9 tot 16 maart 2020 steken ook de
leerlingen van het tweede tot het zesde leerjaar
de handen uit de mouwen. Zij zullen die week in
heel Arendonk zwerfvuil opruimen.

De Wildeman wint cultuurprijs

Wildemannen Peter Borgers, Filip Stouten en Luc Mertens nemen hun prijs in ontvangst. ▲

Begin oktober reikte de Cultuurraad voor de Kempen tijdens hun vijftigjarig jubileum de Cultuurprijs
voor de Kempen 2019 uit. Onze Arendonkse kandidaat De Wildeman wist hier een podiumplaats te bemachtigen. De eerste prijs ging naar Reggae Geel,
de tweede prijs naar Bloedgroep K uit Turnhout. De
Wildeman deelde de derde plaats met het kinder- en
jongerenkoor Villanella uit Laakdal. Komdis uit Dessel kreeg een eervolle vermelding.
De Wildeman werd gelauwerd omwille van hun
originele en professionele aanpak. De Wildeman wil
kunst brengen in de brede zin van het woord. Cultuur brengen voor iedereen. Maar vooral toegankelijker maken, zodat meer mensen cultuur beleven.
De vereniging omschrijft zichzelf als een ‘elentrik
fabrik’. Deze groep gepassioneerde cultuurliefhebbers wil leven in de brouwerij brengen door allerlei
culturele evenementen te organiseren.

In 2016 startte de vzw met de programmatie van
een cultureel seizoen op originele locaties in onze
gemeente. Op korte tijd groeide De Wildeman uit
tot een vaste waarde met een divers aanbod voor
verschillende doelgroepen. Al drie jaar levert De
Wildeman een enorme bijdrage aan het culturele
leven in Arendonk en daarbuiten. Zij presenteren
een breed spectrum aan activiteiten, kunstdisciplines en genres om zo veel mogelijk mensen naar
cultuur toe te leiden. De doordachte aanpak van
deze groep vrijwilligers zorgde meteen voor een
volwaardig kwalitatief cultuuraanbod dat absoluut
niet moet onderdoen voor professionele cultuur- en
gemeenschapscentra in de omgeving.
Van harte proficiat met deze erkenning!
Ontdek alle activiteiten van De Wildeman op
www.dewildeman.net.

De winnaars van de Cultuurprijs voor de Kempen 2019. ▲
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Kunst kiezen in de kunstbib

Sinds dit najaar is Arendonk een bibliotheek rijker:
de kunstbib leent werken uit van lokale kunstenaars.
De cultuurdienst en de bibliotheek sloegen hiervoor
de handen in elkaar met kunstenaarsvereniging
Creatief Arendonk.

tentoonstellingen of activiteiten in de regio. De
uitleenmomenten van de kunstbib gingen in november van start en vinden elke drie maanden plaats, de
eerste donderdag van de maand. Zo haal je elke drie
maanden een nieuw lokaal kunstwerk in huis!

Kunstenaars hebben vaak heel wat eigen werken
op zolder die ze graag aan het publiek willen tonen
maar waar ze geen afstand van willen doen. Tegelijk
zijn mensen op zoek naar een laagdrempelige manier om kunst in huis te brengen. De kunstbib biedt
voor beiden een antwoord door werken van lokale
kunstenaars uit te lenen aan de leden van de kunstbib. Zowel particulieren als ondernemingen, vrije
beroepen … kunnen lid worden van de kunstbib.

Ben je zelf kunstenaar en heb je enkele werken
die je ter beschikking wil stellen van de kunstbib?
Benieuwd naar de kunstwerken die je zelf in huis
kan hangen? Kom zeker eens langs! Het volgende uitleenmoment van de kunstbib gaat door op
donderdag 6 februari 2020 vanaf 19.00 uur in de
oude beeldhouwklassen, achter de bibliotheek.

De uitleenmomenten worden gekoppeld aan een
cultuurcafé: een lezing, optreden of gewoon een
informele praatavond over kunst, interessante

Creatief Arendonk – 0474 65 87 78 – janpros@hotmail.com
Cultuurdienst – 014 40 90 99 – katrijn.van.gorp@arendonk.be
Bibliotheek – 014 67 16 14 – bibliotheek@arendonk.be

Meer info

Beleid maken samen met de inwoners
Een dertigtal geïnteresseerde Arendonkenaren verzamelde zaterdagvoormiddag 19 oktober 2019 in
zaal De Wamp. Zij waren door het gemeentebestuur
uitgenodigd om van gedachten te wisselen met het
college van burgemeester en schepenen en een
aantal medewerkers over het toekomstige beleid
van onze gemeente.
In kleine groepjes werden telkens een aantal onderdelen van het gemeentelijk beleid besproken.
Het werd een productieve voormiddag, waarbij het
bestuur heel wat informatie kreeg over wat onze
inwoners willen en waar zij mogelijkheden tot verbetering zien. Die informatie werd meegenomen
bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 20202025. In dat plan staat wat het bestuur de volgende zes jaar wil realiseren en hoe zij het budget wil
inzetten.

Kim Leyten: Het is ﬁjn input te kunnen
geven aan de doelstellingen van de
gemeente, zo kreeg ik het gevoel dat
ik mocht meedenken aan het Arendonk van de toekomst.
Marc Lenaerts: Er werd geen tijd
verspeeld aan prietpraat want iedereen liet meteen zijn oprechte mening
horen. De gesprekken verliepen heel
correct en iedereen kon zijn zeg doen.

Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd
door de gemeenteraad op 9
december 2019 en kan je raadplegen op de gemeentelijke website.
Surf daarvoor naar www.arendonk.
be/bestuur/beleid/beleidsinformatie of scan de QR-code hiernaast.

11

Welkom in rest-o-rant Tel-Oor
Zin in een lekkere, gezonde maaltijd met een gezellige babbel in het centrum van Arendonk? Dan zit
je goed bij Tel-Oor! Maar wat is Tel-Oor nu juist?
Christiane Boeckx, coördinator van Tel-Oor, vertelt
er ons alles over.

Dag Christiane, we vallen meteen met de deur in
huis … Wat is Tel-Oor?
Bij Tel-Oor kan je twee keer per week, op maandag en donderdag van 16.00 uur tot 19.00 uur,
samen met ons komen koken en tafelen. Met een
vrijetijdspas betaal je daarvoor maar 2 euro, zonder
vrijetijdspas 4 euro. Je kan ook aan zeer democratische prijzen (8 euro) gewoon komen eten. Om de
kosten zo laag mogelijk te houden, koken we zo veel
mogelijk met voedseloverschotten die we gratis
krijgen of tegen een lage prijs kunnen aankopen bij
de lokale handelaars.
Verder organiseren we af en toe info- en consultatiemomenten. Mensen kunnen bij ons terecht voor advies in hun zoektocht naar betaalbare basishuisvesting, op het vlak van energiebesteding, werk zoeken
… We verwijzen hen ook door naar de juiste instanties.
Voor wie is Tel-Oor bedoeld?
We richten ons vooral op mensen die het, al dan niet
tijdelijk, moeilijk hebben. Dat kan zijn op financieel
vlak, op het gebied van huisvesting of werkgelegenheid … Tel-Oor bestaat intussen al bijna drie jaar,
maar het is jammer genoeg niet zo bekend in
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Arendonk. Het is ook niet makkelijk om de mensen
die het nodig hebben, te bereiken. We bereiken ze
amper via info- of reclamebladen en ze staan vaak
argwanend tegenover de overheid. Onze gasten komen dus op eigen initiatief.
Jullie bezoekers zijn heel enthousiast. Waarom is
Tel-Oor zo belangrijk voor hen?
Het sociale aspect van Tel-Oor is volgens mij heel
belangrijk. De mensen die bij ons komen, hebben
het meestal wat moeilijker. Niet alleen op financieel
vlak, ze zijn soms ook eenzaam. Tel-Oor probeert
een warm dekentje te zijn voor die mensen, een plek
waar ze zich thuis voelen en begrepen voelen, een
plek waar mensen elkaar verder helpen. En niet te
vergeten: waar ze gezond en lekker eten.
Hoeveel mensen komen er zo samen met jullie koken en eten?
Momenteel hebben we zo’n zestien à zeventien
mensen die bij ons over de vloer komen, maar ons
publiek verandert regelmatig. Op dit moment zijn er
bijvoorbeeld veel alleenstaande mannen, maar dat
kan snel weer anders zijn.
Wat veel mensen zich nog afvragen waarschijnlijk …
Waar komt de naam Tel-Oor vandaan?
Die naam is heel bewust gekozen. Tel-Oor verwijst
niet alleen naar de bijnaam van de Arendonkenaren
(Teljoorlekkers), heel wat van onze gasten komen
ook naar ons voor een goed gesprek of een luisterend oor, en voor de lage prijs.
Ben jij ook benieuwd naar Tel-Oor? Neem dan een
kijkje op www.mekanders.be of spring maandagof donderdagnamiddag eens binnen in zaal De
Ontmoeting (Deroissart 3).

Neem goedkoper deel aan activiteiten met de
vrijetijdspas!
Hou je van sporten? Lees je graag? Of ga je liever naar
een optreden?
Iedereen heeft recht op een leuke vrijetijdsinvulling,
maar voor mensen met een laag inkomen zijn deze
activiteiten vaak te duur. Met de vrijetijdspas hebben
mensen met een beperkt budget toch de kans om deel
te nemen aan het vrijetijdsaanbod.
Zo krijg je met de vrijetijdspas korting bij verschillende
Arendonkse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen en
gemeentelijke activiteiten en organisaties (bijvoorbeeld speelpleinwerking Speelvogels, Grabbelpas,
Arfit 50+ …). Ook bij de bib, het zwembad, de Academie en heel wat andere vrijetijdsactiviteiten geniet je
van een kortingstarief.
Om een vrijetijdspas aan te vragen, kan je terecht in
het Sociaal Huis. Daar wordt bekeken of je in aanmerking komt. Spring gerust eens binnen om er
naar te informeren!

Wete da?
Bezorg het woord in de rode kader samen met je naam en telefoonnummer uiterlijk vrijdag 31 januari 2019
aan de dienst communicatie. Dat kan in een envelop (dienst communicatie, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via
communicatie@arendonk.be. Veel succes!
Opgave
1. Hoe heet de nieuwe beenhouwerij op de Vrijheid?
2. Waaraan worden de uitleenmomenten van de kunstbib telkens gekoppeld?
3. Door welke organisatie wordt het artiestenplatform Vi.be beheerd?
4. Welke plaats behaalde De Wildeman bij de Cultuurprijs van de Kempen?
5. Welke band speelde in GBS Voorheide ter gelegenheid van de actie ‘Breng je sportclub naar school’?
6. Waarin werd het opgehaalde zwerfvuil verzameld tijdens de actie ‘Operatie Proper’?
7. Op maandag en … kan je bij Tel-Oor komen koken en tafelen?
8. Hoeveel jaar moet een vereniging minstens bestaan om recht te hebben op een toelage van het gemeentebestuur?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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VAN HARTE PROFICIAT

Dhr. en mevr. Segers - Van Gorp
60 jaar getrouwd
Segers Leon °27.07.1934, Arendonk
Van Gorp Julia °28.06.1938, Retie
Gehuwd op 4 juli 1959

Dhr. en mevr. Segers - Roelen
60 jaar getrouwd
Segers August °19.02.1932, Arendonk
Roelen Elisabeth °16.07.1935, Minderhout
Gehuwd op 26 september 1959

Dhr. en mevr. Vanherck - Verrydt
50 jaar getrouwd
Vanherck Gustaaf °20.05.1948, Retie
Verrydt Ghislaine °07.06.1948, Arendonk
Gehuwd op 16 augustus 1969

Dhr. en mevr. Mortiers - Bastiaensen
50 jaar getrouwd
Mortiers Didier °04.10.1946, Arendonk
Bastiaensen Monica °06.08.1949, Turnhout
Gehuwd op 12 september 1969

Dhr. en mevr. Claessen - Aerts
50 jaar getrouwd
Claessen Jozef °26.12.1941, Arendonk
Aerts Lea °31.03.1945, Kasterlee
Gehuwd op 26 september 1969

Dhr. en mevr. Hooyberghs - Vanhove
50 jaar getrouwd
Hooyberghs Augustinus °12.08.1947, Oud-Turnhout
Vanhove Gerda °20.10.1950, Retie
Gehuwd op 26 september 1969

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

Overlijdens

18.06
27.06
29.06
30.06
05.07
06.07
23.07
28.07
02.08
03.08
05.08
10.08
10.08
13.08
14.08
21.08
24.08
24.08
27.08
27.08
02.09
07.09
07.09
08.09
12.09
19.09
25.09

11.08
19.08
03.09
06.09
07.09
17.09
17.09
18.09
06.10
20.10
30.10
30.10

Per, zoon van Ward De Jongh en Sarah Wens
Wies, zoon van Dirk Hendrix en Katrien Vervecken
Caz, zoon van Nick Janssens en Inny Smet
Mila, dochter van Milan Bachev en Semra Bacheva
Floris, zoon van Massimo Ascione en Sofie Baeyens
Alina, dochter van Munir Erebara en Jonilda Uka
Mauden, dochter van Wouter De Nève en Jelle Helsen
Kaat, dochter van Tom Borghs en Laura Leyten
Luka, zoon van Robin Tuytelaars en Zoë Beyens
Renée, dochter van Joren Coertjens en Steffi Van Herck
Memphis, zoon van Erik Boom en Kimberly Mertens - Boom
Jules, zoon van Stijn Smeyers en Isabelle Sledsens
Margo, dochter van Filip Damen en Hanne Hulselmans
Luciano, zoon van Rudy van Loon en Patricia Theeuwen
Fran, dochter van Steven Leyten en Heleen Wils
Stan, zoon van Niels Wens en Joline Blockx
Rania, dochter van Brahim Igmir en Soukaina Oulqadi
Rune, zoon van Pieter Vervecken en Marian Otten
Ella, dochter van Nik Hendrickx en Femke Nooytens
Stien, dochter van Cis Baeyens en Joke Meynendonckx
Jody, dochter van Sven Goris en Lindsay Tweeuwen
Julie, dochter van Ben Van Wuytswinkel en Kitty Lauryssen
Harrie, zoon van Jens Coomans en Karen Van Cantfort
Joël Vlad, zoon van Vlad Isepciuc en Tatiana Isepciuc
Nona, dochter van Jasper Buijs en Carmine Moonen
Sami Sûfi, zoon van Mehmet Isik en Süeda Yilmaz
Lou, zoon van Mirko De Vleeschouwer en Britt Blockx

Hans Van der Vloet (1930)
Rina Carpentier (1940)
Rachel De Troyer (1930)
Walter Delanoy (1954)
Marleen Boussen (1955)
Annie Decorte (1932)
Martha Claessen (1933)
Louis Van Steenbergen (1931)
Louis Stessens (1933)
Leon Segers (1950)
Jeanne Verbraeken (1933)
Karel Meulemans (1930)

Huwelijken
17.08
17.08
23.08
24.08
30.08
30.08
06.09
07.09
21.09
28.09
05.10
12.10

Erwan Van Bruggen (1983) en Hanne Heymans (1989)
Yannick Van Deuren (1997) en Joyce Bertels (1996)
Martin Janssen (1968) en Peggy Vandepas (1970)
Kristof Vervecken (1982) en Annelies Castelijns (1988)
Tim Spoormans (1989) en Bjorn Cuypers (1993)
David Hublau (1976) en Stefanie Van Den Kerckhove (1986)
Niels Ooms (1993) en Kayleigh Amelinckx (1992)
Daan Michiels (1991) en Annelies Jaspers (1990)
Jan Hendrickx (1989) en Mieke Maes (1985)
Jens Verhoeven (1994) en Evy Gijs (1993)
Laurens Balemans (1993) en Caro Van Eynde (1992)
Dmitrij Tchervonisjenko (1993) en Oksana Molchanova (1993)
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Breng jij Arendonk
mee in beeld?
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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)

saartje_marie
Wat koop je als je nog eens in
Arendonk bent? Ja...een hele doos
Eigenbak wafels want dit verkopen
ze in West-Vlaanderen niet #2370
#arendonk #2370arendonk
#eigenbakwafels #bestewafels

priske_s
#mistymornings #landscape
#nature #natuur #2370arendonk
#landschapsfotografie #fotografie
#photography #landscapephotography
#naturephotography #photooftheday
#oktober #loveautumn

ilkeshairvision
#fitinjehoofd #goedinjevel
#2370 #2370arendonk #quotes
#spreuken #gezondleven

bdepauw_vinnes
#pinkbulls #arendonk
#2370arendonk

mieke_van_beers
No ordinairy ballerina’s #balletles
#2370Arendonk

jonasrossie
Yesterday's full moon
#landscapephoto
#landscapephotography
#landscape #edits #nature
#naturephotography
#naturephotos #moon #fullmoon

nice_lettering

rewilding.be
Auteurs uit Arendonk in
Antwerpen op de Boekenbeurs
#dewereldisklein #2370arendonk
#2370 #ozzdorp

soeffleurke
Dit zijn de winnaars van onze
fotowedstrijd. Ze kregen een
exclusieve rondleiding achter de
schermen. #25jaarsoeffleurke
#soeffleurkearendonk #soeffleurke
#hotlips #toneel #Arendonk #vip
#2370arendonk #degarve #winnaars

De warmste week! Kendet het? Awel,
ik verkoop nog steeds setjes van vier
kaartjes tvv Kom Op Tegen Kanker.
Dus.... Let's kick some ass en kopen die
handel! Stuur een mailtje naar ellennice@
hotmail.com of DM! @dewarmsteweek
@stubru #dewarmsteweek #stubru
#nicelettering #handlettering #verkoop

