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Gemeentelijke nieuwsbrief
op papier én digitaal vanaf
januari
De afgelopen jaren werkte het lokaal bestuur samen met het reclameblad
‘In Arendonk’ voor de publicatie van gemeentelijk nieuws. Op het einde
van dit jaar eindigt die samenwerking, en start het lokaal bestuur met een
eigen gemeentelijke nieuwsbrief die tweewekelijks bedeeld zal worden in
elke Arendonkse brievenbus.
In die gemeentelijke nieuwsbrief zal je nog steeds al het nieuws vanuit het
lokaal bestuur kunnen terugvinden, en een activiteitenkalender voor de komende periode. Daar verandert dus niets aan.
Wat wél verandert, is dat nu ook mensen met een antireclamesticker op
hun brievenbus deze gemeentelijke nieuwsbrief zullen ontvangen. Dat is
ook meteen één van de voornaamste redenen voor het lokaal bestuur om
af te stappen van het concept van ‘In Arendonk’ en een gemeentelijke
nieuwsbrief op te starten in eigen beheer.
Verder wil het lokaal bestuur met een eigen gemeentelijke nieuwsbrief de
regie in eigen hand houden. We kunnen zo zelf bepalen wanneer en hoe
vaak deze nieuwsbrief verschijnt, en zijn niet afhankelijk van een externe
firma. Zo verloren we dit jaar in volle coronacrisis ons belangrijkste papieren infokanaal doordat de firma achter ‘In Arendonk’ tijdelijk de deuren
sloot. Met een eigen gemeentelijke nieuwsbrief willen we onze inwoners in
de toekomst blijven informeren, ook - en zeker - in crisistijden.
Deze papieren nieuwsbrief zal tweewekelijks verschijnen. De eerste nieuwsbrief zal in de brievenbus vallen vanaf woensdag 6 januari 2021.
Daarnaast start het lokaal bestuur ook opnieuw met
een digitale nieuwsbrief. Die zal verstuurd worden in
de weken dat er geen papieren nieuwsbrief verschijnt.
Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief kan online via
arendonk.be/nieuwsbrief of door de QR-code hiernaast te scannen. De eerste digitale nieuwsbrief zal
uitgestuurd worden op donderdag 14 januari 2021.
Meer info
Dienst communicatie – 014 40 90 66
communicatie@arendonk.be

Personeelsnieuws
Sinds 1 oktober vind je
Caroline Govaerts achter de
groene balie van de dienst
grondgebiedszaken als omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening. Zij zal het team
met raad en daad bijstaan
bij het beantwoorden van
al jullie stedenbouwkundige vragen groot en klein.
Daarnaast zal ze mee de omgevingsvergunningsaanvragen behandelen en diensthoofd Tom Vermeiren
ondersteunen waar ze kan.
Arendonk was één van de
weinige gemeenten in onze
regio die niet over een eigen ICT-dienst beschikte.
Door de snelle evoluties in
technologie en de inzet op
een doorgedreven digitalisering was hier zeker nood
aan. Met de start van Koen Lefelon op 1 oktober kan
Arendonk haar digitaal beleid waarborgen en verder
uitbouwen. Hij heeft als coördinator ICT-GIS ruime
ervaring opgedaan bij de gemeente Ravels.
Gestart als stagiaire, gevolgd
door een contract als jobstudent en een vervangingscontract geeft Jasmina Van
Ostaede al sinds 2018 het
beste van zichzelf binnen de
werking van de dienst leren
en welzijn. Binnen het Sociaal
Huis nam ze baliewerk en individueel maatschappelijk werk op zich. Ze coördineerde ook allerlei gezondheidsprojecten en de initiatieven vanuit Huis
van het Kind Arendonk. Op 1 oktober verwelkomden we haar als collega met een contract van onbepaalde duur.

Ook bij de dienst burgerzaken is er sinds 12 oktober een
nieuw gezicht. Tine Meeus
zal zich gaan verdiepen in
vreemdelingenzaken en burgerlijke stand. Uiteraard kan
je ook steeds bij haar terecht
voor de alledaagse zaken, zoals het aﬂeveren van attesten, identiteitskaarten, paspoorten …
In de bibliotheek kan je sinds
12 oktober kennismaken met
An Reynders. Zij is het nieuwe hoofd van de bibliotheek
en zal samen met haar team
instaan voor de werking van
de nog steeds bloeiende
bibliotheek. An woont in
Arendonk en heeft haar hele
loopbaan in het onderwijs gestaan. Daar heeft ze op
verschillende werkplekken in diverse functies ervaring opgedaan. Haar liefde voor taal en de interesse
in boeken waren altijd een belangrijke factor, zowel
op het werk als thuis. Op school gaf ze taalondersteuning aan leerlingen en in nauwe samenwerking
met de bib promootte ze kwartierlezen en werkte ze
projecten uit rond voorlezen, poëzie en jeugdboeken. Dit met als doel om lezen aantrekkelijk maken
en collega’s en kinderen leesplezier te laten ervaren.
Dit pakket aan ervaringen, een dosis motivatie en
een frisse kijk zullen zeker ingezet worden bij haar
nieuwe job.

binnen ons team.

Tom Dingenen startte op 1
november als badmeesterkassamedewerker bij AGB
Arendonk. Hij deed al ruime
ervaring op bij het zwembad
in Turnhout. Tom zal zich
snel thuis voelen en zichverder kunnen ontplooien

Veel succes allemaal!

Ik wist da!
Wie het kruiswoordraadsel in de vorige editie juist invulde, vond het woord
‘leeshoek’ in de rode kader. Sofie Moeskops werd geloot als winnaar uit
alle correcte antwoorden en nam een AHA-bon ter waarde van 25 euro in
ontvangst.
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Een woelige start voor lokaal dienstencentrum
Durgebont
Het lokaal dienstencentrum? Het Durgebont? Bij velen van jullie klinkt dat misschien nog niet bekend in de
oren. Een lokaal dienstencentrum is een plaats waar iedereen welkom is. Je kan er een kopje koffie drinken en
een babbeltje slaan, nieuwe mensen ontmoeten, deelnemen aan interessante activiteiten … Maar je kan er
ook terecht met al je zorgvragen.
In Arendonk kreeg het lokaal dienstencentrum de naam
‘Durgebont’. De echte Arendonkenaren onder ons zullen wel weten wat dit betekent: deurstijl. Het Durgebont helpt mee aan het uitbouwen van een dorp waar
mensen zich thuis voelen en zich gesteund en gewaardeerd voelen. Want samen kan je meer dan alleen!
De opstart van het lokaal dienstencentrum verliep door
– je raadt het al – corona, niet zoals gepland. We blikken samen met Ezra, seniorenconsulent van het Sociaal
Huis, en Leo, lid van de IN-groep van de seniorenraad,
terug op die eerste maanden.

Ezra
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Leo

Dag Ezra, hoe verliep de opstart van het lokaal dienstencentrum voor jullie?
Ezra: Dat we een woelige opstart achter de rug hebben,
is wel duidelijk. Zaterdag 14 maart hadden we de grote
opening op de planning staan: ‘Arendonk proeft … van
het nieuwe lokaal dienstencentrum’. Begin maart waren
we nog volop bezig met de promo, de week ervoor hadden we met team Durgebont zelfs nog een infostandje
op de jaarmarkt. Maar helaas, corona stak er een stokje
voor. Uiteindelijk zijn we dan pas in september van start
kunnen gaan, om twee maanden later weer alles te moeten stilleggen. Jammer, maar niets aan te doen.
Jullie hebben ongetwijfeld ook heel wat voorbereidingswerk gehad voor het lokaal dienstencentrum effectief de deuren kon openen. Hoe verliep dat?
Ezra: In maart 2019 kwam voor het eerst de IN-groep
samen. Die groep is onderdeel van de seniorenraad en
legt voornamelijk de focus op het beleidsmatige aspect.
Met de IN-groep werd ook de werking van het lokaal
dienstencentrum voorbereid.
Leo: De IN-groep bracht bezoeken aan verschillende
andere dienstencentra. Dat heeft mij overtuigd van het
nut van een lokaal dienstencentrum naar de toekomst
toe.
Ezra: Na al die bezoeken, heel wat vergaderingen en infomomenten, waren we uiteindelijk helemaal klaar om
in maart 2020 het lokaal dienstencentrum te openen.
Leo, jij werkte mee aan de opstart van het lokaal
dienstencentrum en ondersteunt de werking. Wat vind
je hier zo belangrijk aan?
Leo: Een lokaal dienstencentrum is voor mij een organisatie waarin er heel nauw samengewerkt wordt tussen
professionelen en vrijwilligers. Vrijwillige initiatieven

die passen binnen de doelstellingen van het lokaal dienstencentrum kunnen rekenen op ondersteuning. Enkele
voorbeelden: (H)echt Arendonk, een netwerk waar de
inwoners van Arendonk elkaar helpen en ondersteunen;
Den Instap, een ontmoetingsmoment voor ouderen;
het buurtbudget, buurtbewoners die samen werken aan
een betere levenskwaliteit in de buurt … Verenigingen
of groepen die iets willen uitwerken, mogen zeker niet
aarzelen om de vraag tot ondersteuning en/of samenwerking te stellen.
Ezra: Zo ontstond onlangs het idee bij een aantal inwoners van Arendonk om een ‘troostplek’ uit te bouwen in
onze gemeente. Die groep mensen zocht contact met
ons en we hebben onze schouders hier mee ondergezet.
Er is heel wat te doen in het Durgebont. Kan iedereen
deelnemen aan de activiteiten?
Leo: Het Durgebont is er voor elke inwoner van
Arendonk, iedereen is dus welkom.
Ezra: En er valt inderdaad heel wat te beleven, voor jong
en oud. Elke drie maanden verspreiden we een activiteitenkalender en ontdek je welke vormingen, workshops
en andere activiteiten je er kan volgen. We werken ook
elke maand rond een ander thema, bijvoorbeeld gezondheid, veerkracht, cultuur … Daarnaast zijn er enkele
activiteiten die wekelijks of maandelijks doorgaan, zoals
het mantelzorgcafé, lessen core stability en tai chi, of
gewoon gezellig een voormiddag gezelschapsspelletjes
spelen.
Leo: Naast de activiteiten, staan de deuren van de cafetaria ook elke namiddag tussen 13.30 uur en 17.00 uur
open voor iedereen. Je kan gezellig iets komen drinken
of een snackje eten.
Ezra: Jammer genoeg kan dat op dit moment allemaal
niet meer doorgaan. Maar zodra het terug mag, staan
we weer klaar met heel wat leuke activiteiten.
Is er tijdens de openingsuren ook iemand aanwezig van
team Durgebont?
Ezra: Het Durgebont wordt mee gedragen door verschillende vrijwilligers. Zij zijn aanwezig bij activiteiten
en houden de cafetaria mee open. We kunnen rekenen
op een fantastisch team!
Van maandag tot donderdag is er ook telkens een maatschappelijk assistent van team Durgebont aanwezig om
naar je verhaal te luisteren, je hulpvraag te verkennen
en samen te bekijken waarin we je kunnen helpen. Je

mag ook steeds je bezorgdheid signaleren. Misschien
ken je iemand in je omgeving die hulp kan gebruiken in
verband met gezondheidsproblemen, emotioneel welbevinden, veiligheid ... Ook daar kunnen we vanuit het
Durgebont een handje helpen.
Het Durgebont wil een brug vormen tussen de verschillende diensten die er al zijn. Op die manier kunnen we
laagdrempelig en preventief te werk gaan.
Hoe zien jullie de toekomst van het lokaal dienstencentrum?
Ezra: Het Durgebont staat nog in z’n kinderschoenen,
maar op termijn willen we zo veel mogelijk verenigingen
betrekken en een warme samenwerking aangaan. Maar
alles op zijn tijd.
Leo: Ik denk dat het naar de toekomst toe de bedoeling moet zijn om één aanspreekpunt, één plaats, één
telefoonnummer, één e-mailadres te hebben waar je terechtkan met je eerste vraag. Het Durgebont gaat dan
samen met jou op zoek naar de meest geschikte oplossing. Vele vrijwilligers kunnen ook hun plaats vinden in
het Durgebont. Onder andere de boodschappendienst,
Minder Mobielen Centrale, cafetaria Durgebont, buurtwerking, (H)echt Arendonk, vragen over activiteiten of
nieuwe ideeën … allemaal op één adres, het Durgebont.
Het lokaal dienstencentrum wil op die manier verbindend werken, zowel voor de bewoners van Arendonk als
voor de verenigingen.
Ezra: Natuurlijk staat alles nog maar in de startblokken,
maar in de toekomst kunnen we alleen maar groeien.
Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van
lokaal dienstencentrum Durgebont? Volg hen dan
zeker op Facebook! De meest recente activiteitenkalender vind je telkens op www.arendonk.be/lokaaldienstencentrum-durgebont.

website
lokaal dienstencentrum

Facebookpagina
lokaal dienstencentrum

“Ik heb heel mijn leven in de horeca gewerkt, dus
koffietjes maken zit me in de vingers. Ik heb altijd een
goede band gehad met ouderen, daarom doe ik dit
ook zo graag. En zo kom ik zelf ook onder de mensen.”
Filip, vrijwilliger in de cafetaria
van lokaal dienstencentrum Durgebont
“Ik kom regelmatig met twee vriendinnen iets drinken
in de cafetaria. Daar spenderen wij onze namiddag.
Het doet deugd om eens andere mensen te zien, en
zo kan je al eens een babbeltje doen. We worden hier
goed in de watten gelegd.”
Philippina, bezoeker van het lokaal dienstencentrum
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Slechthorend in
tijden van corona
Doven en slechthorenden ondervinden heel wat
moeilijkheden in deze coronatijden. Communiceren
met mondmasker is voor hen niet evident. De stand
van de mond en de mimiek in iemands gezicht zijn
moeilijk zichtbaar. Inwoner Chris Van Mechelen vertelt over haar ervaringen hiermee.
Dag Chris, hoe lang ben je al slechthorend?
Toch al ongeveer vijftien jaar. Sinds 2,5 jaar is mijn
gehoor aan de linkerkant nog verslechterd waardoor
ik nu links volledig doof ben. Aan de rechterkant heb
ik een verlies van 69 decibel. Vanaf een verlies van
90 decibel is het niet meer mogelijk om nog met
mensen te communiceren.
Hoe communiceer jij in normale omstandigheden
met mensen? Wat is er mogelijk, wat is moeilijk?
Links heb ik een implantaat, wat mij helpt om te
kunnen communiceren met mensen. Met een gewoon hoorapparaat was dat niet langer mogelijk.
Met dit implantaat lukt het mij redelijk goed om
mensen te kunnen verstaan, zolang er niet te veel
geluid is op de achtergrond. In een drukke winkel bijvoorbeeld, blijft dat nog steeds moeilijk,
omdat daar te veel achtergrondgeluid is.
Ik heb mezelf ook leren liplezen. Door de mensen
constant aan te kijken, kan ik een gesprek beter mee
volgen.
Welke moeilijkheden ondervind je tijdens deze crisis?
Het is verschrikkelijk vervelend om soms
tot vier keer toe te moeten vragen: “Wat
zeg je? Kan je dat nog eens herhalen?” Soms
heb ik het de vijfde keer nog niet goed verstaan en dan laat ik het maar gewoon passeren.
Met de mondmaskers alleen lukt het mij nog redelijk goed om te communiceren met mensen, maar
de combinatie met de plexischermen maakt het
enorm moeilijk. Mijn implantaat vangt ook trillingen
op en die worden volledig tegengehouden door het
scherm. Vaak ga ik dan dichter bij het scherm staan,
maar je merkt toch dat mensen in deze tijden niet
graag hebben dat je dichterbij komt, ook al staat er
een scherm tussen.
Je hebt ook een sticker op je mondmasker om aan
te geven dat je slechthorend bent. Merk je dat dit
effect heeft op de mensen?
Veel mensen kennen deze sticker nog niet echt.
Vaak zie ik mensen raar kijken omdat ze niet weten
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wat er op mijn mondmasker hangt. Het symbool is
nog niet voldoende ingeburgerd. Maar ik merk toch
wel een verschil als ik de sticker op heb hangen. De
meeste mensen gaan automatisch luider spreken als
ze de sticker goed gezien hebben en weten wat het
betekent. Dat maakt het voor mij iets aangenamer
om niet steeds opnieuw te moeten vragen om wat
harder te roepen.
Heb je nog tips voor andere mensen? Waar kunnen
we rekening mee houden?
Als je het symbool ziet hangen op iemand zijn
mondmasker mag je automatisch wat luider roepen. Verder helpt het ook om je hoofd niet naar
een andere kant te draaien als je met iemand staat
te praten. Dat maakt het voor slechthorenden
vaak nog wat moeilijker om alles goed te verstaan.
Bedankt voor dit gesprek, Chris. We hopen dat we
het symbool voor slechthorenden met dit artikel
nog een beetje extra in de verf kunnen zetten. Hou
het gezond!

Cohousing in ‘t Klooster
Bijna twintig jaar geleden verlieten de laatste zusters
het klooster Sint-Agnetendal in het centrum van onze
gemeente. Na jaren van leegstand geeft huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen het voormalige
klooster een volledig nieuwe bestemming als innovatief cohousingproject.
’t Klooster, zoals het project heet, is een vernieuwend
woonproject met ruimte voor dertig wooneenheden:
studio’s en huizen en appartementen met één, twee of
drie slaapkamers. Omdat het voormalige klooster en
de oudste delen van de school sinds 2003 beschermd
zijn als monument, moet bij de herbestemming ook rekening gehouden worden met de visie van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het bouwproject gaat van start in het voorjaar van
2021. Het klooster, de omliggende gebouwen en de
kloostermuur worden gerenoveerd en er wordt een
grote tuin aangelegd. Die tuin krijgt bovendien een
openbaar karakter en zal dus publiek toegankelijk zijn.
De kapel blijft in handen van de gemeente, maar wordt
opengesteld voor bewoners en bezoekers en zal dienst
kunnen doen als locatie voor kleinschalige culturele
evenementen, zoals tentoonstellingen, klassieke concerten … Als alles volgens plan verloopt, nemen de
eerste bewoners in het najaar van 2023 hun intrek in
’t Klooster.
Cohousing staat voor individueel wonen met gemeenschappelijke meerwaarde. Elke woning zal beschikken
over een private keuken, badkamer, toilet, woonkamer
en slaapkamer(s). Daarnaast zullen de bewoners een
aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen
met elkaar delen.

Het is de bedoeling dat bewoners met verschillende
achtergronden in bepaalde mate met elkaar zullen samenleven in ’t Klooster. De ideale bewonersgroep bestaat uit een sociale mix van singles, koppels, gezinnen
met kinderen, ouderen en jongeren. Dit cohousingproject wil het buurtgevoel van een traditionele dorpskern
herstellen en sociale verbinding tussen bewoners stimuleren.
Met de invulling van het kloostergebouw als cohousingproject herstelt De Noorderkempen de historische bestemming van het gebouw. Een klooster
is immers per definitie een plaats waar een groep van
mensen samenwoonde. Vandaar het idee om er een
cohousingproject van te maken.
Meer info
www.kloosterarendonk.be
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V.U.: Gemeente Arendonk - Kristof Hendrickx - Vrijheid 29 - 2370 Arendonk

Kapellenwandeling
Toerisme Arendonk vzw bestaat dertig jaar. In drie decennia wist de vereniging zowel inwoners als bezoekers van ons
mooie dorp te verblijden met tal van initiatieven. Zo krijgt de wandelliefhebber dankzij de vzw de keuze uit een gamma
uitgestippelde wandelingen, met als nieuwste telg om te ontdekken de kapellenwandeling die je nu in handen hebt.
Dankjewel aan Toerisme Arendonk voor het delen van jullie expertise en voor jullie inzet en creativiteit de voorbije
dertig jaar!
In Arendonk vind je tientallen kapellen. Deze wandeling voert ons langs een selectie van zeven kapellen en twee kerken in onze gemeente, die getuigen
van een intense Mariadevotie. Die kende rond 1900
een sterke groei onder impuls van dr. Mathé uit
Retie, vader van de Arendonkse dokter Mathé. Als
vurige Mariavereerder had hij immers de gewoonte
op belangrijke plaatsen een Mariakapelletje aan een
boom te hangen in de hoop dat daarna de buurtbewoners een kapelletje zouden oprichten. Zo kreeg
de H. Maria in Arendonk op tientallen plaatsen een
fraai onderkomen.

Deze kapellenwandeling van 9 km loopt via de
knooppunten van het wandelnetwerk Kempens
Landgoed. Om volop te kunnen genieten, wijken we
soms van het traject af. De routebeschrijving houdt
je hierbij op de juiste weg. De foto’s in deze folder
zijn bedoeld om de aandacht extra te prikkelen. De
wandelbeleving wordt hierdoor een stuk intenser en
je ervaart het ‘eenvoudig verrassende’ karakter van
de kapelletjes.
Veel wandelplezier!

Knooppunten:
47-48-39-40-24-25-26-16-15-27-36-37-50-49-47

Routebeschrijving
De wandeling van 9 km loopt over verharde en onverharde wegen. Aangepast schoeisel is aanbevolen.
We vertrekken aan KP 47 van het wandelnetwerk
aan het bruggetje tussen parking Deroissart en de
parking van het zwembad. Vanaf KP 47 wandelen
we achtereenvolgens naar KP 48 en 39. Een hufke achter de hoven van De Vloed, Van Eyklaan en
Schutterstraat. Dan in de Schutterstraat een smal
veldwegeltje links naar de sportvelden aan KP 39.
Hier links naar KP 40 komen we aan de Kapel van
den Heikant.

Deze kapel werd in 1879 omgebouwd van een staakkapelletje tot een verkleinde Lourdesgrot met bovenop de aardeberm de kapel. Deze kapel was vroeger de bedevaartkapel van Arendonk en Reusel. Het
is zeker de moeite waard die te bezichtigen.
We steken Grotstraat over naar KP 40 langs de verkaveling Hoogakkers. Steek voorzichtig Kloosterbaan over naar Reenstraat tot KP 40 en volg dan
rechts Reenstraat verder naar KP 24 en rechtdoor
naar KP 25. Halverwege in Zwartbergstraat, hoog in
de tip van de voorgevel aan huisnummer 20, prijkt
een ingemetst kapelletje, toegewijd aan O.L. Vrouw
van Lourdes. Na een rechtse en een linkse bocht

staan we voor het Heilige Rita Kapelletje van Zwartbergstraat. Het onderschrift luidt: ‘Zeg wandelaar
die hier stapt voorbij, bid Heilige Rita, bid voor mij’.
De Heilige Rita wilde in het klooster gaan, maar ze
werd uitgehuwelijkt. Ze kreeg twee zonen, en toen
haar man vermoord werd, zwoeren de zonen wraak
te nemen. Nadat haar zonen een natuurlijke dood
stierven, kon Rita alsnog in het klooster intreden.

banken een gemetst processiekapelletje van de
Sint-Jozefparochie van de Voorheide, de Kapel
van het Pelgrimspleintje. Hier stond vroeger
een boom- of staakkapel. In een nis boven de
deur staat een Lourdesbeeldje. Achter deze kapel is een erebegraafplaats van de gesneuvelde Franse Dragonders en Belgische Karabiniers
(1940) met een millenniumboom in het midden.

Dit kapelletje is opgericht net na de Tweede Wereldoorlog. Als patroonheilige van de hopeloze gevallen
moesten de gebeden tot de Heilige Rita de belofte
inlossen tot de behouden thuiskomst van de krijgsgevangenen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Iets verder steken we de baan
Arendonk-Ravels over naar
het recreatiegebied Congobos. Aan KP 25 staat, omgeven door een haag, het blauw
geschilderde Paalkapelletje
van het Congobos.
Jonge(re) wandelaars kunnen
zich hier even uitleven in de
speeltuin.
Van KP 25 wandelen we verder naar KP 26. Sta bij
het verlaten van het Congobos zeker even stil bij
de oude, majestueuze eik met een stamomtrek van
liefst 4,30 meter! Wandel verder naar KP 26. Voorbij het voetbalveld aan KP 26 wandel je naar KP 16
door uitgestrekte velden en dan naar KP 15.
Hier komen we aan het kanaal Dessel-Schoten dat
10 km door Arendonk stroomt, en aangelegd werd
in de periode 1845-1846.

Van KP 27 (bewegwijzering staat aan de overkant van de straat) wandelen we naar KP 36, maar
we blijven aan de rechterkant op de ventweg van
Wampenberg wandelen tot aan het kruispunt van
Wampenberg en Hokken (800 meter). Aan de verkeerslichten vind je de Kapel van de Wampenberg.

Wandel nu verder naar KP 27, Hazegewoud in. Halverwege tussen KP 15 en KP 27 wandelen we links
naar de moderne Parochiekerk van Voorheide
(1964) met losstaande toren van 32 meter hoog. In
de tuin achter de toren staat een grot, opgebouwd
in natuursteen met binnenin een groot Mariabeeld
en twee rustbanken.

Wandel terug naar KP 27. Aan KP 27 staat op het
Pelgrimsplein achter een haag met twee rust-

Deze bakstenen kapel is toegewijd aan O.L. Vrouw
van Eeuwigdurende Bijstand en Sint Lucia en dateert uit 1705. In de nis boven de voordeur prijkt een
Mariabeeld van de Arendonkse kunstenares Hilde
Van Gompel. De jagers van Arendonk vereerden er
ook Sint Hubertus. De kapel is het oudste in steen
opgetrokken gebouw in onze gemeente en is sinds
1993 een geklasseerd monument

Hier steken we de straat wel over om langs de linkerkant van Wampenberg naar KP 36 te wandelen.

graspleintje staat het Teljoorlekkersbeeld (bordenlikker), de bijnaam of spotnaam voor Arendonkenaren.

Aan de overkant van de
straat gaan we rechts
naar KP 36. Hier staat op
het graspleintje, tussen
lindebomen en twee rustbanken, het standbeeld
van wielerlegende Rik
Van Steenbergen.
Van KP 36 naar KP 37
wandelen we langs Academie Arendonk. Eén van
de grootste academies
van het land en gehuisvest in de voormalige
sigarenfabriek Karel 1, met achteraan een grote
speeltuin en een beeldentuin. Hier rechts steken we
Wampenberg over, gaan de straat Molenzicht in en
gaan direct links aan KP 37 verder naar KP 50.

Van KP 50 wandelen we naar KP 49, en verder naar
KP 47 waar je door het moerasgebied over een
knuppelpad, langs de oever van de Wamp en naast
de Lamgodsberg terug bij het vertrekpunt komt. Na
deze deugddoende wandeling kan je even tijd nemen om het marktplein te verkennen en in één van
de uitnodigende horecazaken iets te gaan drinken
of eten.

Hier komen we aan de
Toremansmolen. Deze
houten achthoekige koffiepotmolen werd in 1809
opgericht met onderdelen van een andere molen
uit 1435 die oorspronkelijk uit 1336 stamt. De
combinatie van graanmolen en olieslagmolen in dit
type molen is uniek in de
wereld. De Toremansmolen werd in 1943 geklasseerd als monument.
Iets verder rechts vind je het Heemhuis met het museum van de Heemkundige Kring Als Ice Can, waar
Arendonks erfgoed een juiste plaats kreeg. Op het
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Het marktplein wordt gedomineerd door de 64
meter hoge toren van de neogotische parochiekerk
toegewijd aan O.-L.-Vrouw en St.-Job. Deze kerk,
ingewijd op 5 oktober 1904, werd gebouwd op de
plaats van de voormalige kerk uit 1490-1500. De
kerk werd in 1999 beschermd als monument.
Het oorlogsmonument centraal op het marktplein
werd ingehuldigd op 7 september 1919 als eerbetoon voor de slachtoffers van Wereldoorlog I. In
1959 werden de namen van de getroffenen van Wereldoorlog II toegevoegd.
Het gemeentehuis, huisnummer 29, dateert van
1905 en werd gebouwd op de plaats waar sinds 1746
het gemeentehuis ingericht was in een voormalig
dorpshuis. Het naastgelegen voormalig huis van dr.
Deroissart, gebouwd door zijn schoonouders J.B.
Stercken-de Smackers in 1868, wordt ook gebruikt
door de gemeentelijke administratie.
De wandeling is nu rond. We hopen dat het je een
mooi beeld heeft gegeven van Arendonk en zijn
kapellen.
Uit het boek: Arendonkse Kapellen en Monumenten
van Harry Liekens, een uitgave van de Heemkundige
Kring Als Ice Can

Technische dienst in actie
De gemeentelijke technische dienst is van alle (of toch
veel) markten thuis. Vanuit de gemeentelijke werkplaats
in Brandstraat staat er dagelijks een ploeg van dertig mannen en vrouwen klaar om het gemeentelijk patrimonium
te onderhouden. Zij worden aangestuurd door ploegbazen Luc Jacobs en Paul Aerts, onder leiding van werkleider
Nick Erpels.
Luc stuurt vooral de ploegen aan die onze plantsoenen
verzorgen (aanplanten, snoeien, maaien, onkruid wieden,
bemesten …). Daarnaast worden de speelpleintjes regelmatig gecontroleerd en proper gemaakt, worden de bermen gemaaid, zwerfvuil geruimd en de straten geveegd.
Paul heeft zijn handen vol met de ploegen die zorgen voor
het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Schil-

deren, elektriciteitswerken, verwarming en verluchting,
schrijnwerkerij … noem maar op. Voor het maken van rioolaansluitingen, het onderhoud van wegen en voetpaden
en het herstellen van verkeersborden zijn dagelijks twee
arbeiders op pad in weer en wind.
Verenigingen kunnen bij hen terecht voor praktische ondersteuning van hun evenementen. Nadars, podiumelementen, vlaggenmasten, afvalcontainers, kampvervoer
en zoveel meer worden met de glimlach geleverd. Onze
mekanieker zorgt er voor dat alle voertuigen en machines
in prima conditie blijven.
Het hele jaar door staan de medewerkers paraat in het
recyclagepark en misschien rukken binnenkort onze ploegen weer uit om de winterdienst te verzorgen.
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Lotte Caers

Brugfiguren vormen een brug tussen thuis en
school
Sommige kinderen hebben het moeilijk op school en
kunnen daardoor wel wat extra hulp gebruiken. Denk
maar aan kinderen uit kwetsbare gezinnen, anderstalige
gezinnen, kinderen die net een ouder verloren zijn of
kinderen van gescheiden ouders. Die kinderen hebben
soms nood aan iemand die een brug slaat tussen school
en thuis. Daarom organiseert het Rode Kruis het brugfigurenproject.
We spreken vandaag met Angelia Leijten, verantwoordelijke van het brugfigurenproject in Arendonk en Lotte
Caers, brugfiguur.
Dag Angelia en Lotte. Kunnen jullie ons iets meer vertellen over het brugfigurenproject? Wat houdt het project juist in?
Angelia: Als brugfiguur geef je huiswerkbegeleiding bij
de kinderen thuis. Meestal gaat dit over anderstaligen
en kinderen in kwetsbare gezinssituaties. We helpen
kinderen met hun huiswerk, maar focussen ons ook op
andere dingen. We brengen bijvoorbeeld een bezoekje
aan de bib, we spelen een spelletje …
Lotte: We proberen ook om wat structuur aan te brengen in het gezinsleven en om ouders wat meer te betrekken bij alles wat met school te maken heeft. Voor
anderstalige ouders is het vaak moeilijk om alle communicatie vanuit de school te begrijpen. Ook daar proberen we hulp te bieden en meer uitleg te geven aan de
ouders.
Angelia: Door het coronavirus gaat het er op dit moment wel een beetje anders aan toe. De vrijwilligers
geven momenteel enkel huiswerkbegeleiding aan de
kinderen in een leeg klaslokaal op school of in een ander
openbaar gebouw. Alles op een veilige manier uiteraard.
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Hoe vaak ga je als vrijwilliger langs bij een kind en hoe
gaat dit in zijn werk?
Angelia: Onze vrijwilligers gaan één keer per week langs,
meestal voor ongeveer een uurtje. De tijd hangt een
beetje af van de leeftijd van het kind en de moeilijkheden die ze ervaren.
Lotte: De meeste vrijwilligers gaan langs in het begin
van de week. De kinderen hebben dan meestal al hun
taken voor die week op een blad gekregen. We bekijken
samen met hen de agenda en maken dan een planning
op om het huiswerk te maken. We proberen hierbij ook
rekening te houden met eventuele hobby’s van de kinderen.
Is er een wisselwerking met de school en de leerkrachten? Hoe verloopt die communicatie?
Angelia: De aanvraag gebeurt sowieso altijd via de scholen. Zij geven aan wanneer een kind nood heeft aan huiswerkbegeleiding. De vrijwilliger heeft contact met de
leerkracht van het kind via mail of via de agenda van het
kind. Ook de zorgleerkracht speelt een belangrijke rol
in het contact. Daarnaast komen wij twee keer per jaar
samen om alles te bespreken.
Hoeveel vrijwilligers zijn er nu in Arendonk?
Angelia: Wij hebben nu zeven vrijwilligers. Zij gaan elk bij
één kind langs. Maar we kunnen altijd nog extra vrijwilligers gebruiken.
Wie komt in aanmerking als brugfiguur? Moet je daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen?
Angelia: Iedereen vanaf 18 jaar kan zich aanmelden als
vrijwilliger. Je moet je één uur per week kunnen vrijmaken en een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen
voorleggen. Vrijwilligers krijgen bij aanvang het boek

‘Helpen bij huiswerk’
van Moniek Vermeulen mee. In dat boek
staan veel praktische
tips om aan de slag te
gaan. Daarnaast wordt
er één keer per jaar
een vorming georganiseerd vanuit Rode Kruis
Vlaanderen die de vrijwilliger kan volgen.
Lotte: Het is ook handig
dat je als vrijwilliger zelf
je tijd kan inplannen. Je
kiest in samenspraak
Angelia Leijten
met de ouders een vast
moment om de huiswerkbegeleiding te laten doorgaan.
Daarbij kan je perfect rekening houden met je eigen gezinssituatie of hobby’s.
Lotte, hoe ben je ertoe gekomen om vrijwilliger te worden?
Lotte: Ik ben intussen vier jaar vrijwilliger in Arendonk.
Ik volgde een opleiding lager onderwijs en zag toen een
oproep verschijnen op Facebook. Ik heb me onmiddellijk opgegeven. Ik doe intussen een andere studie, maar
blijf nog met veel plezier huiswerkbegeleiding geven.
Zien de kinderen jou altijd even graag komen of hebben
ze soms ook gewoon geen zin in huiswerk?
Lotte: Ik heb nog nooit kinderen gehad die het niet leuk
vonden om huiswerkbegeleiding te krijgen. De meeste
kinderen vinden het juist wel fijn om wat extra aandacht
te krijgen. Ik probeer naast het huiswerk ook vooral

plezier te maken met de kinderen. Ik sluit de begeleiding meestal ook af met een spelletje en je kan zien dat
kinderen hier erg van genieten. De boog kan niet altijd
gespannen staan.
Waaruit haal je voldoening in je taak als vrijwilliger?
Lotte: Het leukste vind ik het contact met de kinderen,
maar ook het contact met het hele gezin. Je hoort als
het ware een beetje bij het gezin en dat is fijn. Het is ook
mooi om te zien dat je kinderen echt iets kan bijleren.
Dat gaat dan niet alleen over het schoolgebeuren, maar
je leert hen ontzettend veel vaardigheden, je biedt structuur aan en ziet kinderen openbloeien in sociale contacten.
Je krijgt ook heel veel terug
van de gezinnen waarin je terechtkomt. Ze zijn echt heel
dankbaar en dat geeft de
grootste voldoening.

Wil jij ook brugvrijwilliger worden?
Neem dan contact op met Angelia Leijten van
Rode Kruis Arendonk via 0496 30 63 02 of
socialehulpverlening@arendonk.rodekruis.be.
Iedereen vanaf 18 jaar komt in aanmerking.
Je moet wel een blanco uittreksel uit het strafregister (het vroegere bewijs van goed gedrag
en zeden) kunnen voorleggen.

Herfstfun: een nieuw gemeentelijk vakantieinitiatief voor kinderen
Niet eenvoudig om rekening houdend met alle regels en
risico’s een leuke speelweek te organiseren. Toch zijn Kelly
en haar team er prima in geslaagd de kinderen te entertainen met een gevarieerd aanbod met ruimte voor crea,
sport, spel en avontuur. Daarnaast werd ook ingegaan op
wat de kinderen zelf voorstelden, al was er wel één vaste
regel: zo veel mogelijk buiten spelen! Sowieso een gezonde keuze en nu ook opgelegd omwille van het virus.

De vakantieinitiatieven van de dienst vrije tijd hebben er
sinds dit jaar een klein broertje bij: Herfstfun. Met dit jaarlijks weerkerend initiatief voor kleuters en lagereschoolkinderen in de herfstvakantie voegt Arendonk een dertiende week toe aan het ruime gemeentelijk aanbod.
Tijdens deze eerste editie was Kelly Aerts, met haar ervaring als animator bij speelpleinwerking Speelvogels, de
geknipte persoon om Herfstfun in goede banen te leiden.
De omstandigheden zaten tegen, corona weet je wel.

Iedereen volgde de coronamaatregelen prima op. Ouders
droegen mondmaskers bij het brengen en halen van hun
kind en hielden afstand. Er werd gewerkt in gescheiden
bubbels voor kleuters en lagere school. Handen en materialen werden meermaals per dag gewassen en ontsmet
en het sanitair werd dagelijks grondig gepoetst.
Kelly moest af en toe een brandje blussen, maar ze zag
toch vooral lachende gezichten. Zo zat de eerste editie
Herfstfun erop voor ze het goed en wel besefte. Of zoals
één van de kleuteranimatoren op het einde van de week
opmerkte: “Time ﬂies when you’re having fun.”
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Internationale Dag van de Vrijwilliger
Vrijwilligers hebben immens veel kracht. Dat bewijzen ze vandaag meer dan ooit. 5 december 2020
was de internationale Dag van de Vrijwilliger. We
willen dan ook van deze gelegenheid gebruikmaken
om alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze samenleving een welgemeende dankjewel te zeggen.
Ook binnen ons lokaal bestuur zijn heel wat vrijwilligers actief. Graag zetten we er enkele in de kijker!

Nico Engels – Arfit 50+

gewerkt, Musicalstar! Een workshop waar kinderen
konden kennismaken met de combinatie van woord,
zang en dans. Een hobby die ze maar al te graag wou
delen. En met succes! Ze geniet van het werken met
kinderen. Het feit dat elk kind uniek is, met eigen
krachten en talenten, maakt het voor haar een superleuke ervaring waar ze zich keer op keer vol enthousiasme voor wil inzetten!

Carla Van Nooten – zwerfkattenproject
In 2013 ging Nico, sportleerkracht van beroep, met
pensioen. Enkele dagen later stond hij al aan de balie van de sportdienst. Het gebrek aan sportief aanbod voor 50-plussers was zijn drijfveer om iets uit
te werken en in samenwerking met de sportdienst
werd Arfit 50+ een feit. Een gevarieerd sportaanbod gaande van opwarming, bal- en tikspelen tot
verschillende bewegingssporten. De begeleiding
neemt Nico intussen al een vijftal jaar op zich. Elke
woensdagvoormiddag komen een zestiental deelnemers zich sportief uitleven in de Okidohal. Bewegen
en mensen doen bewegen is Nico’s levensmoto.
Plezier maken en de hechte groep sporters maakt
het voor hem een ideale sportieve tijdsbesteding.
Daarnaast is Nico nog actief in de sportraad en lag
hij zo mee aan de basis van het omnisportkamp. Ook
op zijn vroegere school zet hij zich nog in voor de
naschoolse sport. Van een sportieve duizendpoot
gesproken!

Jitske Meulemans – Grabbelpas
Twee jaar geleden viel er een folder in de bus met de
oproep voor monitoren voor Grabbelpas. Als kind
nam Jitske zelf deel aan de activiteiten van Grabbelpas, en de vele leuke herinneringen en de toffe
momenten met de toenmalige monitoren hebben
ervoor gezorgd dat ze zich nu al voor het tweede
jaar als monitor heeft ingezet voor de Arendonkse
kinderen. Dit jaar heeft ze ook zelf een activiteit uit-
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Ruim een jaar werkt Carla nu als vrijwilliger voor het
zwerfkattenproject. Wanneer de gemeente melding
krijgt over zwerfkatten komt Carla in actie! Zij gaat
zelf op pad of stuurt haar collega-vrijwilligers Kim,
Katrien of Karin eropuit. Met behulp van een speciale kooi en wat onweerstaanbaar eten proberen ze
de katten te vangen waarna ze er mee naar de dierenarts gaan om ze te laten steriliseren of castreren.
Daarna worden ze teruggeplaatst waar ze werden
gevonden.
Carla is een echte dierenvriend, met hart en ziel
met hen begaan en ze hoopt op deze manier iets bij
te dragen aan het welzijn van deze beestjes en hun
omgeving. Wel geeft ze nog mee om je niet te laten
vangen aan de schattigheid van sommige katten.
Ervaring leert dat die lieverds toch wel eens verrassend uit de hoek durven komen!

Femke Moureau – De Vliegende Start

Als ‘postbode’ bezorgt ze ook de nieuwsbrieven en
nieuwjaarskaarten van (H)echt Arendonk. Daarnaast is ze ook creatief erg actief. Maandelijks komt
ze samen met haar schildergroepje. Schilderen,
babbelen en een tas koffie of thee … een topcombinatie. Verder assisteert ze in de knutselgroep. Jaarlijks werkt ze ook mee aan de organisatie van een
herdenkingsmoment voor de overleden leden van
(H)echt Arendonk. Uiteraard neemt Amanda zelf
ook graag deel aan de activiteiten. Nadien maakt ze
dan een verslagje voor in de nieuwsbrief.
Het bezig zijn met mensen maakt haar gelukkig. Ze
kan zich nuttig maken, is zinvol bezig en ze krijgt er
zóveel voor terug!

Wim Van Herck – Minder Mobielen Centrale
Femke, kleuterjuf van opleiding, zag in het project ‘De
Vliegende start’ een nieuwe uitdaging waar ze maar al
te graag aan wou meewerken. Samen met een groep
enthousiastelingen maakte ze van de zomerschool een
enorm succes
Kinderen uit de basisschool konden hier afgelopen
zomervakantie terecht om spelenderwijs leerpikkels
te krijgen en zich zo klaar te stomen voor het nieuwe
schooljaar. Een bijzonder vakantieaanbod waar individueel bijleren werd afgewisseld met sport, spel
en ontspanning. De voldoening die dit project met
zich meebracht, maar ook de fijne contacten met
de kinderen, zijn voor Femke een enorme drijfveer
geweest. Ze geeft aan dat het ontzettend tof was
om te zien hoe kinderen van verschillende scholen
en diverse achtergronden elkaar leren kennen en
dingen bijleren op een heel speelse en vrije manier.

Amanda Kums – (H)echt Arendonk

Als vrijwilliger gaat Amanda twee keer per maand
op huisbezoek en/of ziekenbezoek, zowel thuis als in
het ziekenhuis. Een zieke bezoeken geeft haar veel
voldoening omdat ze op die manier iets kan betekenen voor mensen en het verbondenheid schept.

Al bijna twintig jaar en nog steeds met evenveel enthousiasme is Wim vrijwillige chauffeur van de Minder Mobielen Centrale. Pré-corona waren dit bijna
dagelijks ritten, nu zijn het nog maar enkele. Vroeger was Wim postbode maar wegens ziekte kwam hij
vroegtijdig thuis te zitten. Veel vrije tijd en gebrek
aan contact met mensen zorgde ervoor dat hij zich
als vrijwilliger aanbood. Het liefste doet hij lange ritten naar Leuven, Durbuy, Brussel of naar zee. Ook
de gesprekken tijdens de ritten geven hem veel
voldoening. Al is het niet altijd even simpel. Kankerpatiënten die naar de chemo gingen, zijn voor hem
het moeilijkst. Proberen wat moed in te spreken,
een steun te zijn. Als hij dan iemand in het ziekenhuis moet achterlaten, is dat telkens weer een heel
moeilijk moment. De jaarlijkse uitstappen met de
andere vrijwilligers maken zo’n momenten dan weer
goed. Ervaringen worden gedeeld en dat helpt. Iedere chauffeur heeft wel zijn favorieten waar hij of
zij mee rijdt. Zo had hij eens een gebruiker die niet
graag in de file stond en hij wees Wim een kortere
weg. Ze deden er een uur langer over, maar file hebben ze niet gezien.
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VAN HARTE PROFICIAT

Dhr. en mevr. Joris - Maes
65 jaar getrouwd
Joris Jozef °08.02.1933, Arendonk
Maes Maria °02.07.1931, Arendonk
Gehuwd op 20 augustus 1955

Dhr. en mevr. Van Baelen - Van Steenbergen
65 jaar getrouwd
Van Baelen Leo °10.01.1932, Arendonk
Van Steenbergen Ivona °23.12.1932, Arendonk
Gehuwd op 15 oktober 1955

Dhr. en mevr. Wijnen - De Vadder
65 jaar getrouwd
Wijnen Raymond °06.10.1933, Arendonk
De Vadder Maria °11.08.1929, Tremelo
Gehuwd op 15 oktober 1955

Dhr. en mevr. Segers - Gys
50 jaar getrouwd
Segers Robert °22.07.1946, Arendonk
Gys Josephina °12.09.1948, Dessel
Gehuwd op 11 september 1970

Dhr. en mevr. Van Tigchelt – Bruyninckx
50 jaar getrouwd
Van Tigchelt Franciscus °27.05.1947, Weelde
Bruyninckx Agnes °15.05.1951, Arendonk
Gehuwd op 3 november 1970

Wete da?

Ga in de artikels op zoek naar de juiste antwoorden en maak kans op een echt Arendonks geschenk! Bezorg het
woord in de rode kader samen met je naam en telefoonnummer uiterlijk zondag 31 januari 2021 aan de dienst
communicatie. Dat kan in een envelop (dienst communicatie, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via communicatie
@arendonk.be. Veel succes!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoe heet het nieuwe opvanginitiatief dat dit jaar voor het eerst georganiseerd werd tijdens de herfstvakantie?
Hoe vaak zal de nieuwe papieren gemeentelijke nieuwsbrief verschijnen?
Welke groep werkte mee aan de voorbereidingen voor het nieuwe lokaal dienstencentrum?
Welke huisvestingsmaatschappij geeft het klooster een nieuwe bestemming als cohousingproject?
Waarmee helpen de brugfiguren van het Rode Kruis kinderen?
Waar kan je sinds half oktober kennismaken met An Reynders?
Waarvoor zet Jitske Meulemans zich in als vrijwilliger?

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

Overlijdens

25.05
10.06
11.06
14.06
16.06
17.06
24.06
27.06
28.06
06.07
07.07
22.07
01.08
04.08
07.08
19.08
25.08
25.08
01.09
18.09
23.09
24.09
26.09
30.09
30.09

17.04
09.08
09.08
19.08
19.08
26.08
28.08
02.09
05.09
07.09
12.09
12.09
14.09
29.09
05.10
15.10
17.10
19.10
20.10
27.10
28.10
30.10
30.10
01.11
07.11
17.11

Eline, dochter van Danny Verbeek en Elly Proost
Rayvani, zoon van Wilio Van Herck en Wilma Verhoeven
Lily, dochter van Arthur Ruts en Valérie Smets
Lewis, zoon van Dieter Veraghtert en Imke Moeskop
Fran, dochter van Dennis Verheijen en Elke Van der Eycken
Josse, zoon van Michiel Wynen en Silke Geenen
Niyo, zoon van Massimo Pazzaia en Brenda Van Bylen
Jean, zoon van Dries Mariën en Liesl Janssen
Neel, zoon van Wannes Hendrickx en Sofie Van Deuren
Raf, zoon van Nick Maes en Cornelia van Gool
Julie, dochter van Bart Dickens en Isabel Proost
Aliya, dochter van Ibrahim Dag en Ruqiya Abdalla
Margo, dochter van Sven Nooytens en Tatiane Pais Dos Santos
Stien, dochter van Ben Van Houdt en Ann Denissen
Kiara, dochter van Damian Asedoeba en Zaneta Pawlonka
Fady, zoon van Brahim Gharbi en Siham Mouchref
Olivia, dochter van Koen Heyrick en Anouk De Laat
Kayne, zoon van Tim Biegel en Xenia Bogaert
Liana, dochter van Jorn Van Mechelen en Inge Van Poppel
Marcel, zoon van Siemen Doms en Francesca Deswert
Laure, dochter van Cedric Ruts en Evelien Smets
Jaxx, zoon van Bjorn Seuntjens en Stefanie Lauwers
Nora, dochter van Yves Luyten en Elise Borgers
Theo, zoon van Seppe Lavrysen en Laura Moelans
Nila, dochter van Koen Maes en Hanne Oomen

Evan-Marie Van Goethem (1944)
Pierre Vansweevelt (1945)
Marina Wuyts (1941)
Wera Lewtschenko (1923)
Maria Geenen (1929)
Leo Hooyberghs (1941)
Maria Van Gestel (1944)
Jansen Louis (1956)
André Goris (1931)
Frans Michiels (1937)
Bertha Bruyninckx (1946)
Wendy Verhaeren (1972)
José Vangestel (1944)
Julien Huon (1946)
Maria Stessens (1920)
Jeanne Van Eyck (1940)
Jeanne Kuypers (1938)
Raymond Volckaerts (1934)
Lisette Maes (1929)
Patrick Geerts (1978)
Jos Jansen (1943)
Gusta De Visscher (1922)
Maria Timmermans (1928)
Maria Van Steenbergen (1929)
Milia Coertjens (1935)
Jef Daemen (1930)

Huwelijken
03.07
29.08
10.09
18.09
26.09
24.10
31.10

Koen Lemmens (1978) en Ann Wils (1982)
Martine Smets (1974) en Kim Eyckmans (1985)
Kenneth Van Campfort (1993) en Elke Caers (1994)
Pedro António Rodrigues Pinho (1977) en Patrícia Manuela Carvalho Serra (1978)
Dennis Lefebvre (1990) en Kim Wouters (1992)
Dirk Jennes (1975) en Marijke Huybrechts (1982)
Jan Gerits (1981) en Els Van der Kerken (1977)
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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)

lauradriesen_
AUTUMN WALK
#simba #ragdoll #ragdollcat
#instacat #cat #walking #autumn
#walkingthecat #catsofinstagram
#ragdollsofinstagram #bestcats_
oftheworld #catlife #catlover
#picoftheday

jongenschiro_sint_hubertus
Maatregelen komen en gaan,
wij blijven momenteel gewoon
doorgaan!! #zondagchirodag
#chiro #jeugdwerkwerkt
#chirozondag #chiroarendonk
#2370arendonk

matty_scholer
Avondzicht
#2370arendonk #hooyberghsbouw

ken.kennis
Bloed geven doet leven #rodekruis
#2370arendonk #kleingebaar

jorisverv
‘In’t midden onze grote kerk’
#2370arendonk #vhorses
#morningride #outside
#horseriding #horsesofinstagram
#dressagehorse

anneerpels
Dag van de jeugdbeweging!
#chirodevraai
#welovechiro
#2370arendonk

daems.inge.id
Mooie zon op een heerlijke
herfstdag.
#nofilter #2370arendonk
#clearyourmind #makingmemories
#loveit #walking #sunshine
#beautiful #onsdorpmooidorp

dj.thegreatdane
Walkies in Arendonk #arendonk
#2370arendonk #2370
#wanderlust #wandelen
#greatdane #greatdanes
#greatdanesofinstagram
#greatdanesofig #dog #dogs
#dogsofinstagram #duitsedog

jonasvs_87
Some Graffiti
#graffiti #graffitiart #graffitiporn
#graffitiwall #graffitiworld
#graffitistyle #graffitiphotography
#art #streetart #photooftheday
#artwork #painting #urbanart
#spraypaint #artoftheday

