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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, Greet
De Clerck, Aline Hens, Jean Huybrechts,
Mieke Iemants, Lieve Luyten, Robyn
Matthys, Kristine Nijs, Michiel Paeshuyse,
Joke Segers, Tom Severijns, Dirk Sterckx,
Pascal Thijs, Katrijn Van Gorp
Eindredactie:
Schepencollege Arendonk
Vormgeving, prepress, druk:
Drukkerij Gewadrupo, Arendonk

Wist je dat …

Als gevolg van de grote omwentelingen die zich in de Europese
geschiedenis voordeden, vielen de zeventien provinciën gedurende
de tachtigjarige oorlog (1568 – 1648) uit elkaar. Onze streken hadden
zwaar te lijden onder het Spaanse gezag. De oorlogen van Keizer Karel
en zijn zoon Filips II slorpten steeds meer geld en middelen op. De welvarende Verenigde Nederlanden dienden als melkkoe voor de Spaanse
Habsburgers. Zij voerden naast de hoge bestaande belastingen nog
een bijkomende tiende penning in. Deze tiende penning, een belasting
van 10% op de verkoop van roerende goederen, zorgde er samen met
de vele andere beperkende wetten voor dat de emmer overliep en de
opstand uitbrak.
De Spaanse koning stuurde de hertog van Alva naar de Nederlanden
om orde op zaken te stellen. Die voerde een schrikbewind in.
Het noordelijke deel van de Nederlanden werd later een zelfstandige
republiek, terwijl het zuidelijke deel, waaronder ook onze gemeente,
schatplichtig bleef aan de Spaanse overheerser. De grens tussen de
Noordelijke zeven provinciën en de Zuidelijke Nederlanden bleef lange
tijd een betwist gebied. De grens verschoof regelmatig, vooral de linie
van Hoogstraten tot Postel, waaronder ook Arendonk.
Protestantse legereenheden en huurlingen uit verschillende landen,
Spaanse tercio’s, trokken regelmatig door de noordelijke Kempen.
Voor hun bevoorrading waren ze meestal aangewezen op plundering
en brandschatting van de Kempense dorpsbewoners. Toen in 1584
Willem van Oranje werd vermoord, kregen de Kempense dorpen het
zwaar te verduren. In Arendonk werden in Vrijheid meer dan honderd
huizen in de as gelegd, het kerkinterieur werd geplunderd en de kerk
werd in brand gestoken. De toren bleef overeind, maar de kerk- en
dorpsarchieven gingen in vlammen op.
Het duurde vele jaren voor de kerk en de huizen terug werden opgebouwd. De tijkweverij, vroeger de trots van het dorp en een bron van
stijgende welvaart, met zelfs een eigen verkoophal in Antwerpen, ging
ten onder en verdween bijna volledig, samen met de gilde van de tijkwevers. Ook de landbouw stuikte ineen. Veel akkers en weiden vervielen terug in vage gronden. Het duurde nog een hele tijd, tot in de
Oostenrijkse periode, voordat er in Arendonk terug welvaart en aangroei van de bevolking kwam.

Bronnen: Arendonk geschiedkundige beschrijving, L. Coveliers,
Geschiedenis der Vrijheid Arendonk, Th. Welvaerts,
Uitgaven Heemkundige Kring Als Ice Can

2

Personeelsnieuws
Nieuwe bibliotheekmedewerker
Sinds maart 2019 maakt Lies Spoormans deel uit van het team in de bibliotheek.
Ze werkte jaren als leerkracht in een basisschool, en dat blijft ze ook nog enkele
uren per week doen. Haar ervaring voor de klas komt goed van pas, want wekelijks
verwelkomen wij ongeveer honderd leerlingen van alle Arendonkse basisscholen in
de bib. Op dinsdag en zaterdag kan je Lies vinden achter de balie. Kom gerust eens
kennismaken!
Nieuwe gezicht bij de dienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH)
Sinds 1 mei 2019 versterkt Bert Prenen het vaste team bij de dienst DGH. Samen met
zijn collega’s rijdt hij met de ziekenwagen uit als er dringende hulpverlening nodig is.
Bert kent alle kneepjes van het vak, hij is immers al een hele tijd vrijwillig ambulancier.
We wensen Bert veel succes!

Kunst in de straat
Dit voorjaar vond de tweede editie plaats van ‘Pimp
het dorp’. Op allerlei plaatsen in Arendonk verschenen kunstwerken in het straatbeeld. Veertien
deelnemers brachten een muurschildering aan op
een schutting of ander oppervlak. Onder hen niet
alleen geoefende schilders, ook twee buurtverenigingen bundelden de verfborstels om hun straat te
verfraaien. Naast muren werden ook meer dan twintig elektriciteitskasten aangepakt, onder andere
door fotoclub Arfoc.
De kunstwerken werden voorgesteld tijdens het
weekend van de WAK, met een route langs de verschillende creaties. Haal je foldertje met alle locaties bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis en ga
op ontdekking!

Heb je interesse om bij een volgende editie deel te
nemen? Neem dan contact op met de cultuurdienst
(katrijn.van.gorp@arendonk.be – 014 40 90 99).
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Bloed geven doet écht leven!
Jij kan zomaar het leven van iemand redden, gewoon
door bloed te geven. Want bloed geven is echt belangrijk. Waarom? Dat vertellen Sandra Wuyts, verantwoordelijke bloed geven bij Rode Kruis Arendonk,
en Renaat Gys, al 25 jaar bloedgever, jou graag!
Sandra, waarom is bloed geven zo belangrijk?
Sandra: Bloed is een natuurlijk product. Het kan niet
worden aangemaakt of geprint in een labo, maar het
moet echt gedoneerd worden door mensen. Er zijn ook
heel veel mensen die bloed nodig hebben, bijvoorbeeld
na een zware bevalling of een ongeval. Je weet ook
nooit wanneer je zelf ooit eens zelf bloed nodig zal hebben. Dagelijks worden er grote operaties gedaan waar
veel bloedverlies bij is, dus bloed geven is absoluut levensreddend.
Mag iedereen zomaar bloed geven?
Sandra: In theorie mag je bloed geven vanaf 18 jaar.
Je moet wel in goede gezondheid zijn en voldoende
wegen. Voor je bloed mag geven, moet je ook een
medische vragenlijst invullen. Aan de hand daarvan
bepaalt de arts of je bloed mag geven of niet. Als je
bijvoorbeeld bepaalde medicatie neemt, mag je geen
bloed geven. Ook als je recent in een land bent geweest waar malaria een gekende ziekte is, mag je
een bepaalde tijd geen bloed geven. Voor landen
binnen Europa is dat normaal geen probleem. Het
bloed wordt achteraf in het labo ook nog getest op
een aantal zaken, zoals hiv, syfilis en hepatitis B en C.
Zo zijn we zeker dat er geen enkele vorm van besmetting in het bloed zit.
Hoe vaak mag je bloed geven?
Sandra: Je mag vier keer per jaar bloed geven. Om je
lichaam te beschermen, moeten er ook minstens 62
dagen tussen twee bloedgiften zitten. Je hoeft ook
niet alleen tijdens de inzamelingen in Arendonk bloed
te geven. Als je die dag niet kan, kan je ook altijd op
een ander moment terecht in een donorcentrum in de
buurt of bij de bloedinzamelingen in de buurgemeenten. Zelfs als je op vakantie bent aan zee kan je daar een
afnameplaats zoeken en bloed geven.
Renaat, jij geeft al 25 jaar bloed. Hoe ben je hiermee
gestart?
Renaat: Ik geef al bloed sinds ik 18 jaar ben. Eigenlijk

gewoon omdat mijn iets oudere kameraden dat al
deden. Het was toen de gewoonte dat als je niets mankeerde en je had tijd, je bloed ging geven.
Sandra: We zien dat vaker, mensen die al langer bloed
geven en dan bijvoorbeeld hun kinderen meebrengen
of hun vrienden. Ze sporen elkaar aan om ook bloed te
geven.
Renaat: Ik vind het ook echt belangrijk om dat te doen,
omdat je er mensen mee kan helpen. Het kost ook
weinig tijd. Als je je vier keer per jaar een halfuurtje kan
vrijmaken, is dat al voldoende.
Doet het geen pijn om bloed te geven?
Renaat: Dat verschilt van mens tot mens denk ik. Bij mij
doet dat helemaal geen pijn, ik kan daar redelijk goed
tegen.
Sandra: We merken wel dat dat sommige mensen afschrikt. De prik voel je natuurlijk, maar het is niet dat
het van begin tot einde pijn doet. Het kan wel zijn dat
je je achteraf wat slap voelt. We raden dan ook aan om
na het bloed geven zeker een kwartiertje te gaan zitten
en een suikerrijke frisdrank te drinken. Je doet ook best
geen zware inspanningen nadat je bloed hebt gegeven.
Renaat, jij hebt aan den lijve ondervonden hoe belangrijk bloed geven is, vertel eens?
Renaat: In december 2001 heb ik een zwaar verkeersongeval gehad. Mijn milt was gescheurd en dus had ik
veel bloed verloren. Ik heb toen negen zakjes bloed
gekregen. Het is dankzij dat bloed dat ik er doorgekomen ben. Als je daarover nadenkt, besef je des te meer
hoe belangrijk het is om bloed te geven.

Tijdens de vakantieperiode is er elk jaar opnieuw een groot tekort aan bloed. Noteer
dus zeker de data van de volgende bloedinzamelingen al in je agenda!
• Dinsdag 30 juli, 17.30 uur tot 20.30 uur, parochiecentrum Sint-Jozef Voorheide
• Woensdag 7 augustus, 17.00 uur tot 20.30 uur, Zaal De Garve
• Donderdag 8 augustus, 17.00 uur tot 20.30 uur, Zaal De Garve
Passen deze data niet voor jou? Kijk dan op www.bloedgevendoetleven.be waar en
wanneer je bloed kan geven in onze regio.
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Ga de strijd aan met zwerfvuil!
Samen met de Mooimakers gaat het gemeentebestuur de strijd aan met zwerfvuil. We willen hierbij zo veel mogelijk inwoners van de gemeente
betrekken. We zijn dan ook heel blij om te zien
dat er regelmatig vrijwilligers zijn die zich inzetten
voor de Mooimakers. Zo hebben basisschool SintClara, de bewoners van Rode Del en Meisjeschiro
Arendonk Centrum al een actie uitgevoerd.
Wil jij je met jouw school of vereniging ook inzetten
voor een propere buurt? Dan is Operatie Proper
er voor jou! Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen, groepen en verenigingen
met als doel om een duwtje in de rug te geven en
zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Ze helpen je

bijvoorbeeld met het
opstellen van een concreet actieplan of met
handige tools die opruimen veel makkelijker én leuker maken. Zo kan jij je
enthousiasme stap voor stap omzetten in duurzame
actie én ontvang je hiervoor op het einde van het
jaar een mooie beloning! Wil je deelnemen? Surf
dan naar mooimakers.be/operatie-proper!
Steeds meer inwoners en verenigingen zetten
zich in voor een proper Arendonk. Wil jij ook je
steentje bijdragen en een Arendonkse Mooimaker
worden? Aarzel dan niet en kom langs bij de dienst
grondgebiedszaken in het gemeentehuis!

De Torenroute, een grensbeleving
De grensstreek met Nederland is speciaal. We spreken dezelfde taal en het gebied van de Kempen strekt zich
uit langs beide kanten van de grens. Een uniek gebied in twee verschillende landen, met veel gelijkenissen, maar
toch verschillende accenten. Dat maakt deze regio zo bijzonder.
De regio verkennen kan nu dankzij De Torenroute. Maar
liefst 160 fietskilometer door tien gemeenten, netjes
verdeeld aan beide kanten van de grens, met vier adembenemende uitkijktorens als herkenbare bakens over de
grensstreek. Fiets het traject in z’n geheel, in stukjes of
plak er nog een omweg aan vast. Ontdek onze natuur
en cultuur, stop op tijd voor een hapje en een drankje
en geniet!
De Torenroute is de eerste realisatie van een nieuw
samenwerkingsverband van de Kempense grensgemeenten. Deze unieke fietsroute stopt niet aan de
grens! De kaart is te koop bij de dienst vrije tijd
voor 6,95 euro.
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Sport en spel tijdens zomerse sportkampen
Vorig jaar werd voor het eerst een kleutersportkamp georganiseerd tijdens de laatste week van augustus, in samenwerking met
Sporta vzw. Omdat er tijdens die week geen speelpleinwerking is,
en het gemeentebestuur toch voor een opvangalternatief wil zorgen, wordt het kleutersportkamp ook dit jaar weer georganiseerd …
én wordt het zelfs nog uitgebreid!
Van maandag 26 tot vrijdag 30 augustus kunnen alle kleuters
weer komen sporten, spelen en knutselen, maar nieuw dit jaar is
dat er ook een aanbod is voor kinderen van de lagere school (6 tot
12 jaar). Uitvalsbasis is net als vorig jaar de Okidohal.
De inschrijvingen voor de kleuters en lagereschoolkinderen starten op donderdag 18 juli 2019 om 18.00 uur. Inschrijven kan online via https://reservaties.arendonk.be.
Ook het omnisportkamp van maandag 1 tot vrijdag 5 juli wordt
vanaf dit jaar in samenwerking met Sporta vzw uitgewerkt. Nieuw
is dat er nu voor- en naopvang mogelijk is van 8.00 uur tot 9.00
uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur. Jongeren geboren tussen
2010 en 2005 kunnen zich na registratie online inschrijven via
https://reservaties.arendonk.be.

Dansen of musiceren, ook voor jonge kinderen!
Met een gesmaakt lenteconcert zette de Arendonkse
afdeling van de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans Turnhout (SAMWD Turnhout) dit
voorjaar heel wat artistiek talent in de kijker.
Dansen of musiceren, individueel of in groep, het
zet jong en oud in beweging en het maakt heel wat
positieve vibes los. Dat in de wereld van dans en muziek jong geleerd, ook oud gedaan is, is al lang geen
geheim meer. Daarom biedt de SAMWD in Arendonk ook lessen aan voor jonge kinderen.
Tijdens de lessen kleuterdans voor 4- en 5-jarigen
maken kinderen op een speelse, fantasierijke manier kennis met dans. Met thema’s en muziek uit de
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leefwereld van kleuters, en rekening houdend met
de kleutermotoriek, ontdekken ze hun danstalent.
Via de groep dansinitiatie stromen ze dan geleidelijk
door naar de reguliere danslessen die allemaal in de
prachtige danszaal in Molenwiel gegeven worden.
In de gemeentelijke basisschool Sint-Jan biedt de
SAMWD ook al muziekinitiatie aan voor 6- en 7-jarigen. De kinderen ontdekken spelenderwijs ritmiek,
zang en beweging. Vanaf 8 jaar kunnen ze via het
muziekatelier en individuele instrumentlessen hun
muzikale dromen verder realiseren. Op naar een
klinkende toekomst!
https://muziekacademieturnhout.turnhout.be

Baby’s en boeken? Natuurlijk!
Boekstart? Dat is voorlezen voor de allerjongsten.
Ook onze bib heeft een collectie knisperboekjes,
badboekjes en stoffen boekjes voor baby’s. Door
jonge kinderen vroeg te laten kennismaken met
boeken, gaat er een wereld van verbeelding en nieuwe woorden voor hen open.
Ria Dorssemont, sinds jaar en dag enorm bevlogen
voorlezer én pleitbezorger van leesbevordering,
kwam op de allereerste Boekstart-dag naar de bib.
Zeven peuters genoten van het samen lezen, terwijl
Ria hier en daar tips gaf aan de (groot)ouders. Al
waren ze nog zo klein, de kindjes keken en luisterden
aandachtig. “Dat heb je met boeken,” verklaart Ria.
“Het zijn de boeken die de aandacht trekken.”
“Boeken lezen begint niet met lezen, maar met
luisteren. Kinderen luisteren naar wat de ouder bij
een tekening vertelt. Dan komt spreken. Kinderen
zullen zeggen wat ze zien als het voor hen herkenbaar is. Dan pas gaan ze lezen. Ze lezen wat ze zelf
kiezen, en ze kiezen wat ze leuk vinden.”
“Door met jonge kinderen in de boeken te duiken,
stimuleer je hun zintuigen. Auteurs van peuterboekjes gebruiken vaak verschillende materialen,
zo leren kinderen voelen en benoemen. Leesplezier staat voorop, dus je hoeft boekjes niet netjes
van voor naar achter te lezen. Sommige kinderen
houden nu eenmaal van ‘bladeren’. En ook stapelen
is heel leuk!”

Zin gekregen om met je kindje in een goed kinderboek te kruipen?
Op www.leesplezier.net vind je duizenden leestips van Ria. Boeken vind je in de bib natuurlijk!

Het werd een heel gezellige en leerrijke ochtend.
Ook Laura en haar dochtertje Mia waren erbij.
Dag Laura en Mia. Wat vonden jullie van de workshop?
Heel aangenaam! Ria had heel leuke boekjes meegebracht, en ik vond het fijn om zo wat andere boekjes
te leren kennen. Mia kan nog niet zo lang stilzitten,
maar als Ria een boekje las dat ze interessant vond,
ging ze helemaal vooraan kijken.
Lezen jullie zelf ook voor aan Mia?
Wij lezen heel vaak voor. Ik lees zelf veel, en ik vind
het leuk om dat samen met mijn kindje te doen. Er
valt altijd wat te ontdekken in boekjes. Vaak grijpt
Mia terug naar dezelfde boekjes. Haar interesse is
het grootst als ze zelf het boek kiest.

Vormt (voor)lezen een vast aandeel in jullie dagbesteding?
Toen Mia jonger was hadden we geen vast moment,
maar nu wel. Elke dag na het avondeten haalt ze zelf
de boekjes. Samen lezen is een vast momentje geworden voor het slapengaan.
Wanneer begonnen jullie met voorlezen?
Ik had al voor de geboorte boekjes in huis gehaald.
Dat was voor mij heel normaal. We zijn dan ook heel
vroeg begonnen met boekjes ‘lezen’. De bibliotheek
is voor mij geen onbekend terrein. In ons gezin werd
veel gelezen, en als kind kwam ik wekelijks in de bib.
Het Boekstart-pakketje vond ik een fijn cadeautje.
Het zal voor sommige ouders zeker een stimulans
zijn om te beginnen voorlezen én de bib te ontdekken.
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Vrijetijdskunst in de
schijnwerpers
Dat Arendonk veel talent in huis heeft, is niet nieuw. Het
huiskamerfestival ‘Gluren bij de Buren’ en de tentoonstelling
van de Week van de Amateurkunsten (WAK) gaven dit talent
een podium en een exporuimte. Zeven Arendonkse muziekgroepen traden op in een buurgemeente terwijl acht huiskamers in
Arendonk artiesten ontvingen voor een optreden in de tuin
of garage. Tijdens de WAK stelden maar liefst 23 kunstenaars
hun beeldend werk tentoon in de oude beeldhouwklassen van
de Academie. Deze vijftiende editie van de WAK werd in een
feestelijk kleedje gestoken met muzikale en creatieve animatie
doorheen het expoweekend. Ook de kunstwerken in het straatbeeld van het project ‘Pimp het dorp’ werden er voorgesteld aan
het publiek.

BIN houdt Voorheide in het oog
antwoordelijke om de melding op te volgen. Die kan
dan navragen wat de politie met de melding heeft
gedaan en wat het heeft opgeleverd.
Als je je aansluit bij een BIN worden je telefoongegevens geregistreerd. Op die manier kan de politie
de buurtbewoners in geval van nood via een gesproken boodschap op de hoogte brengen. Sinds de start
van het BIN in 2016 werd dit een vijftal keren gebruikt, de laatste keer heel recent bij de gewapende
overval op zaal De Ontmoeting in mei. Toen heeft de
politie op heel korte tijd meer dan 80% van de aangesloten inwoners kunnen bereiken, met de vraag
om uit te kijken naar de daders. Het werd in het
verleden ook al gebruikt om te helpen bij woninginbraken of om op te letten voor verdachte personen.
Wat ook heel belangrijk is, is dat je als BIN-lid
automatisch wordt ingeschreven op BE-Alert, het
alarmeringssysteem waarmee de overheid mensen
kan verwittigen in een noodsituatie.

Je hebt hoogstwaarschijnlijk de BIN-borden al opgemerkt langs straten in Arendonk. Misschien vraag je
je wel af waar die voor dienen? Wel, ze bakenen het
gebied van buurtinformatienetwerk (BIN) Voorheide
af. Maar wat is zo’n BIN nu eigenlijk? We vroegen
het aan Erwin De Laat en Frans Hendrickx, de twee
buurtcoördinatoren van BIN Voorheide.
Vertel eens, wat houdt een BIN juist in?
De afkorting BIN staat dus voor 'BuurtInformatieNetwerk' en is in feite een - door de overheid
erkende - samenwerking tussen buurtbewoners en
de politie met als doel het veiligheidsgevoel te verhogen, het bevorderen van een sociale buurt en het
uitwisselen van gegevens tussen politie en buurtbewoners.
BIN Voorheide wordt geleid door de lokale politie
en door ons, twee vrijwillige buurtbewoners. Wij zijn
de buurtcoördinatoren. We worden daarbij ondersteund door straatverantwoordelijken.
Waarvoor kan je terecht bij het BIN?
Voor heel wat verschillende zaken. Zo kunnen buurtbewoners onveilige situaties in hun straat melden of
voorstellen doen om de buurt te verbeteren. Dat
wordt dan allemaal besproken tijdens een vergadering met de straatverantwoordelijken, buurtcoördinatoren en politie.
Buurtbewoners kunnen ook bepaalde irritaties signaleren, waarvoor ze niet meteen naar de politie
willen stappen (bijvoorbeeld te snel rijden, verdacht
verkeer …). Als een buurtbewoner iets meldt bij de
politie, wordt soms ook gevraagd aan de straatver-
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Wie coördineert het BIN in Arendonk en welk
gebied bestrijkt het momenteel?
De lokale politie heeft de leiding over het BIN. Qua
coördinatie is BIN Voorheide opgedeeld in twee
delen, gescheiden door het kanaal. Erwin De Laat
coördineert Wampenberg, Kapelstraat, Meulegoor,
Heikant, Pelgrimsplein, Voorheide, Hazegewoud,
De Brulen, Ooststraat, Vrieskens, Flierenbos, Het
Hof en Peerdskerkhofstraat. Frans Hendrickx neemt
Grens, Onder d’ Eike, Mierdseweg, Poederstraat,
Roeststraat, Kleermaekers en Jokeven voor zijn
rekening. Op onze website vind je ook de namen
van alle straatverantwoordelijken.
Heeft BIN Voorheide al iets concreet opgelost volgens jullie?
Jazeker! Eerst en vooral is er meer communicatie
tussen de buurt en de politie. Er worden bovendien
meer zaken gemeld, dat gebeurde vroeger niet. De
buurtbewoners worden ook alerter en we merken
dat de drempel om de politie te bellen lager is geworden.
Wat moeten mensen doen als ze zich ook willen
aansluiten bij BIN Voorheide?
Als je in één van de straten binnen BIN Voorheide
woont, kan je je kosteloos inschrijven via de website
www.binvoorheide.be of bij één van de straatverantwoordelijken. Woon je niet binnen het gebied
van BIN Voorheide maar lijkt zo’n BIN ook wel iets
voor jouw buurt? Overtuig dan enkele van je buren
en contacteer de lokale politie. Als er draagvlak is
in de buurt, zijn zij zeker bereid om hieraan mee te
werken!
Meer info
www.binvoorheide.be

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 donderdag 1 augustus 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. Hoeveel keer per jaar mag je maximaal bloed geven?
2. Wat betekent de afkorting 'BIN'?
3. Waarmee startte Nes Arendonk drie jaar geleden?
4. Naast muren werden ook andere (kleinere) oppervlakken aangepakt tijdens 'Pimp het dorp', welke?
5. Door hoeveel gemeenten komt de Torenroute?
6. Welk kamp wordt naast het kleutersportkamp nog georganiseerd door Sporta deze zomer?
7. Waarvoor kunnen kinderen van 4 en 5 jaar terecht in de danszaal in Molenwiel?
8. Hoe heet het beloningssysteem voor scholen, groepen en verenigingen om zwerfvuil aan te pakken?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dive in-filmdag
Vrijdag 31 mei 2019 werd het zwembad van
Arendonk omgetoverd tot een filmzaal. Ramen
werden verduisterd en een groot filmscherm
met geluidsinstallatie werd geplaatst. Op de
kade stonden stoelen klaar voor wie graag van
op het droge de film wilde volgen. In het zwembad werden er drijfmiddelen voorzien en wie
wilde mocht zelf een mooi exemplaar meebrengen. Een bonte verzameling aan opblaasbare
drijfbanden en luchtmatrassen kleurden ons
zwembad.
De lichten gingen uit, het werd muisstil in het
water en dan was het genieten van de voorstelling. Voor de kleinsten stond ‘Finding Nemo’ op
het programma, voor de senioren hadden we
‘Bowling Balls’ voorzien en daarna was het de

beurt aan de jeugd voor ‘Deadpool’. Alle bezoekers werden na de voorstelling getrakteerd op
een zakje popcorn.
We mochten een 80-tal bezoekers ontvangen.
De reacties waren positief. Dit initiatief is zeker
voor herhaling vatbaar!
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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 Nes Arendonk, Aquila en Instituut Merel 2.0 aan je voor.
Ga je de verkoop van kleding en de klanten dan niet missen?
Natuurlijk ga ik dat missen. Ik heb een aantal goede
vaste klanten. Maar soms moet je in het leven keuzes
maken. De wasserij was sowieso mijn hoofddoel toen ik
startte. En mijn keuze gaat nu terug naar datgene waar
ik mensen volgens mij het hardst mee kan helpen: wassen en strijken.

Nes Arendonk – Vrijheid 57 – Vanessa Van Olmen
Dat hier ooit een bankkantoor was, zie je niet meer sinds
jij hier je zaak Nes Arendonk hebt ingericht. Ook je wasen strijksalon is wat naar de achtergrond verhuisd. Ligt
je focus nu in de eerste plaats op kleding en accessoires?
De kleding is inderdaad een tijd echt op de voorgrond
gekomen. Maar intussen hebben we het zeer druk met de
wasserij. Dit pand wordt ook te klein en daarom hebben
we er bewust voor gekozen om stilaan te stoppen met de
kleding en accessoires en volop verder te gaan met de
wasserij. Zolang we nog kleding in stock hebben, blijven
we verkopen. Maar we gaan geen nieuwe collecties meer
aankopen.
Het was- en strijksalon, wat houdt dat precies in? Wie
kan daar terecht en waarvoor?
Bij mij kan iedereen terecht. Mensen die bijvoorbeeld op
vakantie zijn geweest en de was niet zelf willen doen. Of
mensen die door ziekte of een ongeval niet zelf kunnen
wassen en strijken. Bij rusthuizen ga ik zelf de was halen en breng ik nadien alles netjes terug. Iedereen kan
hier zijn was en strijk binnenbrengen. Dat kan met een
bepaalde regelmaat, maar ook gewoon eenmalig, als je
bijvoorbeeld zelf eens geen tijd of zin hebt of als er een
periode is dat je het niet zelf kan. Droogkuis doe ik niet,
wel gewoon wassen en strijken.
Ik ben drie jaar geleden gestart met de wasserij, omdat
het voor sommige mensen in rusthuizen te duur werd
om de was te laten doen door externe firma’s. Ik heb dat
dan overgenomen voor een aantal mensen in het rusthuis
waar ik toen werkte. Ik begon met tien bewoners, om mezelf te bewijzen … en na een half jaar deed ik het voor het
hele rusthuis. Maand na maand kwamen er andere rusthuizen bij. Ook omdat ik op een heel andere manier werk,
veel persoonlijker dan de grote firma’s. De mensen zijn
heel tevreden over mijn aanpak. Intussen werk ik voor tien
rusthuizen en dat wil ik nog verder uitbreiden. Daar heb ik
natuurlijk veel ruimte en tijd voor nodig, dus de kledingzaak zal terug wat naar de achtergrond verdwijnen.
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Aquila – Vrijheid 99 Bus1 – Monique Beirens en Inge Van
Poppel
Damesboetiek Aquila heeft twee gezichten: als moeder
en dochter runnen jullie deze zaak samen. Hoe zijn jullie
tot dat idee gekomen? En uit zich dat ook in de collecties die we hier kunnen vinden?
We waren er al langer over aan het denken, maar buiten
dit hebben we elk ook nog een eigen job. Inge heeft een
eigen kapsalon in Dessel en Monique is zelfstandig verpleegster in Arendonk. Zoiets alleen verwezenlijken is
moeilijk, maar samen lukt het ons wel. Toen we dit pand te
koop zagen, leek het echt iets voor ons. Het is ook goed
gelegen. We dachten toen allebei: “Het is nu of nooit”, en
dan hebben we heel snel de knoop doorgehakt. We hadden ons al wel wat voorbereid, maar uiteindelijk hebben
we dan op heel korte tijd de winkel klaargestoomd. Dat
was hard werken, maar het is ons gelukt!
Je vindt hier collecties voor jong en oud, van maat 34
tot maat 50. We hebben drie merken die heel uniek zijn,
die je niet in veel andere winkels in België kan vinden.
Van sommige dingen hebben we bijvoorbeeld maar vier
stuks. We wisselen ook regelmatig, je vindt hier bijna
wekelijks nieuwe stuks.
We gaan altijd samen inkopen doen, de één kiest dan
voor de jongeren, de ander voor de wat ouderen. Het is
soms moeilijk om iets te kiezen wat je zelf misschien niet
meteen mooi vindt, maar samen vullen we elkaar goed
aan. Moeders en dochters kunnen bij Aquila dus zeker samen komen shoppen. We hebben zelfs vaste klanten van

het woonzorgcentrum. Het is voor ons ook leuk om samen in de winkel te staan. Zo kunnen we heel gericht de
klanten helpen.

Arendonk om hier de mogelijkheden af te toetsen. Dat
is meegevallen, waardoor we de stap hebben gezet om
een tweede zaak te starten. Dankzij de ervaring die we
hebben bij Instituut Merel wisten we heel goed wat we
wilden in ons tweede instituut. We selecteerden enkel
de beste behandelingen en producten voor de 2.0. Een
online boekingssysteem, wat we nog niet hebben in
Dessel, maakte het plaatje compleet. De locatie werd
helemaal op maat gemaakt en in de nieuwe stijl gegoten.

Hoe voeren jullie promo voor de winkel?
Elke maand publiceren we een advertentie in Onderox.
We merken dat dat vruchten afwerpt, want er komen
ook mensen van wat verder weg speciaal naar hier. Dat
wordt veel gelezen. Niet alles moet digitaal via Facebook
of Instagram.

Kunnen we terecht bij Instituut Merel 2.0 voor
schoonheidsbehandelingen of bieden jullie ook meer
aan dan dat?
Bij Instituut Merel 2.0 kan je terecht voor zowel Body als
Skin behandelingen met dat net ietsje meer.
Afslanken kan je hier met persoonlijk advies en de producten van Rainpharma. De coaching gebeurt door
Marieke en wordt opgevolgd met een professioneel
meettoestel. Figuurcorrectie doen we aan de hand van
cryotherapie, een behandeling die momenteel enorm
veel wordt uitgevoerd. Het is een gerichte behandeling voor probleemzones en geeft een optimaal resultaat
bij cellulitis, vetrolletjes die je liever niet hebt, huidversteviging …

We doen ook maandelijks een speciale actie. In april was
dat ‘win een vipavond’ en in mei kregen mensen iets extra
als ze op donderdagavond kwamen. Vipavonden kan je
sowieso altijd reserveren. Je kan dan als ‘gastvrouw’ met
enkele vriendinnen of collega’s komen. Er zijn dan hapjes
en cava en voor iedereen een korting op de aankoop. Als
je wil, kan er op vipavonden ook een ‘personal coach’ bij
zijn, die heel het gezelschap mee advies geeft.
We zijn ook nieuwsgierig naar de naam ‘Aquila’. Wat
betekent dat eigenlijk?
We hebben lang gezocht naar een leuke naam. We zijn
dan wat beginnen zoeken door in andere talen woorden
in te tikken. We zijn vertrokken van ‘Arendonk’ en kwamen zo bij het woord ‘arend’. In het Italiaans is dat Aquila
en dat vonden we wel een heel leuke naam.

We willen ook enkel het beste voor jouw velletje. We
analyseren steeds de huid voor we verdergaan met
behandelen. Met de producten van Rainpharma of
Skeyndor werken we aan resultaat. Anti-aging, acné en
allerlei huidproblemen worden aangepakt en er wordt
gewerkt aan resultaat op lange termijn. We hebben
enkele basic behandelingen, maar werken voornamelijk
op verbetering in combinatie met ontspanning.

Onder de naam hebben we als logo een strikje gezet.
Toen we de winkel nog niet hadden, hebben we allebei
dat strikje als tattoo op onze pols laten zetten, als link
tussen ons beiden. En datzelfde strikje hoort nu dus ook
bij onze winkel.

Ook voor ontharingen kan je terecht bij Instituut Merel
2.0. Opnieuw kozen we voor de beste producten. Niet
de klassieke wax, maar suikerontharing, dat geeft het
mooiste resultaat. De haartjes verminderen na enkele
behandelingen, blijven langer weg, de behandeling is
minder pijnlijk ...
Twee zaken runnen, dat moet niet gemakkelijk zijn.
Hoe krijg je dat voor elkaar? Kan je terugvallen op goede
helpende handen?
Mijn agenda is goedgevuld. Ook Instituut Merel in Dessel krijgt dit jaar een nieuwe locatie en dat maakt dat
alles nog net iets drukker is. Gelukkig heb ik een topteam waar ik op kan rekenen. We werken dagelijks aan
een zo goed mogelijke communicatie en organisatie.
Marieke (foto) is verantwoordelijk voor Instituut Merel
2.0, ikzelf voor Instituut Merel. Ik tel de uren die ik werk
niet, maar dat dit er enorm veel zijn, moet ik waarschijnlijk niet vertellen. Mijn job is nog steeds mijn passie, met
elke dag opnieuw uitdagingen. Ik ben nog steeds blij met
de keuzes die ik gemaakt heb en kijk uit naar de verdere
groei van beide zaken.

Instituut Merel 2.0 – Vrijheid 60 – Merel van der Himst
Instituut Merel 2.0, dat kan niet anders dan wijzen op
een grote vernieuwing van iets dat al bestond, vertel
eens, waar staat die 2.0 eigenlijk voor?
Ik opende mijn eigen Instituut Merel in januari 2014
in Dessel. Twee jaar geleden hadden we een pop-up in

·

·

·

·
·

Winkels en horeca op de Vrijheid: Apotheek De Vrijheid Aquila Assurance Bakkerij Beersemans Bakkerij Van Broekhoven Koen

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
Nes Arendonk · Optiek Michielsen · Penne e Più · Salon Amber · Schoenen Dixie's · Speelgoed Deproost · Tropische Winkel
’t Schaartje · Vi’Ki Fashion & Trends

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

13

VAN HARTE PROFICIAT

Dhr. en mevr. Vercaigne - Volckaerts
65 jaar getrouwd
Vercaigne Jozef °18.04.1932, Arendonk
Volckaerts Rosalia °11.05.1932, Arendonk
Gehuwd op 30 april 1954

Dhr. en mevr. Gys - Jespers
60 jaar getrouwd
Gys Josephus °27.05.1937, Arendonk
Jespers Irène °19.12.1939, Arendonk
Gehuwd op 2 mei 1959

Dhr. en mevr. Wynen - Borgers
60 jaar getrouwd
Wynen Carolus °08.12.1936, Arendonk
Borgers Herlinda °06.12.1937, Arendonk
Gehuwd op 16 mei 1959

Dhr. en mevr. Meulemans - Machilsen
50 jaar getrouwd
Meulemans Leon °22.06.1945, Arendonk
Machilsen Christiana °06.06.1948, Arendonk
Gehuwd op 11 april 1969

Dhr. en mevr. Bertels - Witvrouwen
50 jaar getrouwd
Bertels Gilbert °05.12.1948, Antwerpen
Witvrouwen Josephina °09.02.1950, Turnhout
Gehuwd op 8 mei 1969

Dhr. en mevr. Faes - Bruyninckx
50 jaar getrouwd
Faes Karel °04.08.1948, Antwerpen
Bruyninckx Maria °20.02.1949, Arendonk
Gehuwd op 9 mei 1969

Ik wist da!
Wie het kruiswoordraadsel in de vorige editie juist invulde, vond
het woord ‘lenteweer’ in de rode kader. We ontvingen maar liefst
75 correcte antwoorden! Rob Moeskops werd geloot als winnaar uit
al deze antwoorden en nam een AHA-bon ter waarde van 25 euro
in ontvangst.
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Geboorten

Overlijdens

30.07
08.10
03.11
05.11
10.12
11.12
23.12
05.01
08.01
08.01
12.01
14.01
17.01
21.01
24.01
24.01
24.01
29.01
31.01
31.01
04.02
05.02
10.02
27.02
05.03
05.03
17.03
18.03

16.01
06.02
07.02
09.02
21.02
28.02
06.03
16.03
20.03
30.03
06.04
08.04
20.04
23.04
24.04
24.04
29.04

Diede, dochter van Friso Bruurs en Joke Spaas
Jules, zoon van Wout Segers en Emily Stessens
Seppe, zoon van Erwan van Bruggen en Hanne Heymans
Lenny, zoon van Tom Van Steenbergen en Evelien Suply
Liezl, dochter van Marco Martin en Anja Van Hentenryck
Célien, dochter van Tom Geerts en Lynn Leemans
Amélie Leonie, dochter van Stijn Leys en Laurien Raeymaekers
Lou, zoon van Stijn Berkvens en Joke Schuermans
Luna Amélia, dochter van António Costa en Ana Costa
Lucie, dochter van Scott Verachtert en Steffie Hendrikx
Rosanne, dochter van Paul van der Loop en Dorien Faes
Dhaneysha, dochter van Hendry Kunh en Dominque Muskiet
Louise, dochter van Dennis de Proost en Ellen de Proost
Billie, dochter van Peter Leyten en Lisa Geuens
Otto, zoon van Glenn Van Laarhoven en Steffie Janssen
Vera, dochter van Michiel Jansen en Eva Vis
Nina, dochter van Michiel Jansen en Eva Vis
Mathis, zoon van Marvin van Rooy en Marij Mariën
Maya, dochter van Ricardo Marte en Enya Hooyberghs
Tami, dochter van Nico Latorre en Maaike Wynen
Fons, zoon van Bob Steemans en Caroline Berrens
Senna, zoon van Miel van Rooij en Jackie Sweere
Thomas, zoon van Stefan Vanherck en Katrien Blancquaert
Victor, zoon van Stef Castelyns en Sophie Kreydt
Mats, zoon van Tom Dingenen en Dorien Bols
Ferre, zoon van Bart Pauwels en Ellen Van Deuren
Flor, zoon van Robbert Sannen en Mariane van Obbergen
Jutta, dochter van Jan Coemans en Els van den Maegdenbergh

Fil Wijnants (1933)
Alois Sneyers (1937)
Staf Marien (1946)
Edouard Van Tilt (1936)
Maria Jacobs (1937)
Josephina De Proost (1931)
Jan Van Gorp (1938)
Annie Lens (1932)
Maria Bax (1944)
Louis Maeriën (1933)
Frans Bruyninckx (1933)
Marie Louise Pijnaerts (1938)
Frans Van Steenbergen (1944)
Tom Raaymakers (1986)
Antonia Willems (1936)
Marie Louise Vansweevelt (1943)
Paula Willems (1941)

Huwelijken
30.03
12.04

Tom Vervecken (1992) en Toke Kivit (1993)
Koen Verhoeven (1981) en Kim Bleys (1988)
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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)

_.eefje._
Look ahead.
Especially when it is raining.
#training #kayak #oldschool #kajak
#vaart #2370 #2370arendonk
#beleefdenatuur

nathalievandervloedt
Picknick#pasen#familie
#2370arendonk#tekenacademie

theoblok_haveagoodone
It's so quiet you can almost hear it
#arendonk#2370arendonk#placetobe#landscapephotography

katriendevocht
Waj zen van Arendoenk
2370arendonk

c.indy.dl
#2370arendonk #doggywalk
#genietenineigendorp

talentenschoolatlantis
Onze jongens en meisjes van het
vierde leerjaar oefenden vandaag in
het verkeerspark op de Hoge Mauw.
Daarna ontdekten ze de dode hoek.
Dankjewel Politiezone Kempen N-O en
Transport Peeters! #2370arendonk

salon_style_arendonk
Moet je even wachten? Lees dan
gezellig een boekje en doe wat
inspiratie op voor je nieuwe kapsel!
#salonstyle #hair #kapper
#instahair #kapster #arendonk
#2370arendonk #quote #hairstyle
#photoshoot

jeroensmeyers1
When you look out the window and
know you have #themostbeautiful
#sunset #2370arendonk
#sunsetoftheworld
#sunsetoftheworld #nofilter

ellen_verwaest
About to shoot the perfect #AZS19
Instagram Story.
@romiphotography_
#arendonkzingtenswingt
#socialmedia #oneplus5t
#oneplus #event #festival #party
#2370arendonk

