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CONTACT
GEGEVENS

Personeelsnieuws
Nieuwe medewerkers
In het gemeentehuis maakt Wim Verlinden
sinds 1 april 2020 deel uit van de dienst grondgebiedszaken. Wim heeft al heel wat ervaring
op zak als milieuambtenaar bij de gemeenten
Schelle en Kasterlee en kent dus de knepen van
het vak. Hij zal inwoners, bedrijven, milieudeskundigen … informeren over allerlei milieuaangelegenheden en fungeren als aanspreekpunt
daarvoor. Daarnaast behandelt hij mee omgevingsvergunningsaanvragen, coördineert hij
het gemeentelijk milieu-, klimaat- en afvalbeleid en volgt hij verschillende acties rond bijvoorbeeld dierenwelzijn en energie op.

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
ocmw@arendonk.be
Containerpark:
Hoge Mauw 980 • 014 67 17 26

Els Boonen versterkt sinds 1 december 2019
het team van de sociale dienst als maatschappelijk werker. Zij deed al veel ervaring op bij
OCMW Turnhout waardoor ze snel ingewerkt
werd.

COLOFON

Nog in het Sociaal Huis staat Ilse Van Gelder
sinds 20 januari 2020 mee in voor de administratieve ondersteuning van de sociale dienst en
dan vooral bij het ouderenbeleid en de uitwerking van lokaal dienstencentrum Durgebont.

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, Leen Broeckx,
Sandra Calsius, Cindy De Lafaille,
Ezra Gooskens, Aline Hens,
Jean Huybrechts, Mieke Iemants,
Lieve Luyten, Robyn Matthys,
Tinne Moonen, Michiel Paeshuyse,
Joke Segers, Tom Severijns, Dirk
Sterckx, Linda Swennen, Pascal Thijs,
Jo Van Gulck, Tom Vermeiren
Eindredactie:
Schepencollege Arendonk
Vormgeving, prepress, druk:
Drukkerij Gewadrupo, Arendonk

We wensen Wim, Els en Ilse veel succes in hun
nieuwe job!

Met pensioen
Op 1 april 2020 ging Guido Verschaeren
met pensioen. Hij startte eind 2002 bij het
OCMW van Arendonk. Onder zijn leiding
zijn er vele veranderingen doorgevoerd: het
begeleidingstehuis voor kinderen uit de bijzondere jeugdbijstand, in de volksmond het
tehuis voor wezen, werd omgevormd tot Ciris, een onderdeel van Cirkant vzw; er kwam
een nieuw Sociaal Huis; het OCMW-woonzorgcentrum Sint-Isabella werd vernieuwd en later gefuseerd met
woonzorgcentrum De Hoge Heide tot Woonzorggroep Arendonk
(WZGA). Na de samensmelting van gemeente en OCMW in 2018,
was Guido niet alleen verantwoordelijk voor het aansturen van het
Sociaal Huis, maar stond hij als adjunct-algemeen directeur ook de
algemeen directeur bij in de vervulling van zijn ambt.
Geniet van je pensioen, Guido!
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Ook Liliane Bloemen is sinds
1 april 2020 met pensioen.
Tussen 2007 en 2010 werkte
ze als vervanging voor het
poetspersoneel, sinds 1 september 2010 was ze één van
de vaste poetsmedewerkers
in GBS Voorheide en Academie Arendonk. Sommige
kinderen van GBS Voorheide
kennen haar misschien ook nog als begeleidster van
de busdienst.
Liliane was een enthousiaste medewerker en was
heel begaan met de kinderen van de basisscholen.
Het was fijn om met haar samen te werken. Bedankt
voor je jarenlange inzet, Liliane!

Sinds 1 april 2020 geniet ook Julien Quets van zijn
pensioen. ‘De Jul’ startte als werkman bij de gemeente op 1 december 2002. Hij was een goede
ondersteuning voor de stielmannen en kon overal
mee inspringen. Jul, heel hard bedankt voor je inzet!

De ploegbaas infrastructuur,
Guido Claessen, hing op 1 mei
2020 zijn werkkledij aan de
haak. Hij begon in 1997 bij
ons bestuur te werken als
stielman elektriciteit, om uiteindelijk te eindigen als ‘chef’
van de dienst infrastructuur
sinds 2012. Als ploegbaas was
hij goed op de hoogte van de
werken aan de gemeentelijke gebouwen en wegen.
De medewerkers van de technische dienst konden
altijd bij hem te rade gaan. Hij was ook de rechterhand van de werkleider. Guido, geniet van je welverdiend pensioen!

Ook Marina Ruts ging op
1 mei 2020 met pensioen.
Marina startte in 2003 in het
containerpark, en ze is er niet
meer weggegaan. Het sorteren van afval kent geen geheimen voor haar en ze stond
dan ook altijd klaar om de
bezoekers verder te helpen.
Bedankt voor je jarenlange
inzet, Marina!

Na meer dan veertig jaar dienst
is Marc Vervecken op 1 mei
2020 vertrokken op welverdiend pensioen. Hij heeft zich
al die jaren met heel veel passie ingezet voor het zwembad.
Hij kende de werking van het
zwembad door en door. Marc
heeft heel wat verschillende
generaties uit Arendonk en
omstreken leren zwemmen en hij stond zijn collega’s
steeds bij met raad en daad.
Geniet van je pensioen, Marc, en hopelijk zien we je
nog vaak terug in het zwembad, samen met je kleinkinderen of om wekelijks een baantje te komen zwemmen.
Op 1 juni 2020 ging Paul Goris
met pensioen. Hij was van bij
de start een vaste waarde in
het zwembad. Eerst als redder, daarna als zwemleraar, en
sinds enkele jaren nam hij de
techniek en waterbehandeling
van het zwembad voor zijn rekening. De kelder, zoals hij het
zelf zegt, heeft voor hem geen
geheimen meer. Hij was steeds
paraat om problemen op te lossen, geen moeite was
hem te veel om te zorgen dat het zwembad kon blijven
draaien.
Niet alleen het zwembad, ook de zaaltjes van het gemeenschapscentrum kende Paul vanbinnen en vanbuiten. Veel Arendonkse verenigingen kennen zijn gsmnummer uit het hoofd om hem te bereiken als er een
vraag of probleem was in De Garve of de zaaltjes in de
bib. Iets wat misschien minder zichtbaar was voor de
inwoners, maar zeker niet van minder belang, was het
onderhoud van de speeltuinen dat Paul ook voor zijn
rekening nam.
Bedankt voor jouw jarenlange inzet, Paul!
Ingrid Nekkebroek geniet sinds
1 juni 2020 van haar welverdiend pensioen. Sinds 1996
werkte ze bij OCMW Arendonk
waar ze zich ontplooide tot aanspreekpunt in de serviceflats
De Peulder. Altijd stond ze paraat om de bewoners te helpen
waar nodig en zorgde ze ervoor
dat de gezamenlijke ruimtes
schoon werden gehouden. Allerlei feestjes in de serviceflats, zoals verjaardagen of Kerstmis, werden door
haar in goede banen geleid met haar kenmerkende vrolijkheid en enthousiasme. We wensen haar veel plezier
en vooral nog veel geluk met haar toekomstplannen!
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Extra aanbod Academie vanaf volgend
schooljaar

Onze academie groeide doorheen de jaren uit tot één
van de grootste in Vlaanderen voor volwassenen. Wij
gingen er eens langs en maakten een praatje met directeur Stijn Schauwers.
Dag Stijn. Hoe verklaar jij het succes van de Academie?
De taak van het deeltijds kunstonderwijs werd in
Arendonk vanaf dag één serieus genomen: we leren onze cursisten volgens methoden een vak aan.
Je ‘leert’ hier tekenen, waarnemen, schilderen … Je
wordt begeleid, bijgestuurd en geëvalueerd. Academie Arendonk werkt zoals een school maar dan in een
losser, creatief kader. Iedereen ‘ademt hier kunst’ en
het is hier fijn vertoeven.
Ook het aanbod groeide mee met de vraag. Intussen
kunnen volwassenen zonder vooropleiding kiezen uit
zeven opleidingen: schilderkunst, tekenkunst, grafiekkunst, keramiek, projectatelier mixed-media, architecturaal ontwerp of beeldhouwen en ruimtelijke
kunst.
Waar liggen de speerpunten voor de academie naar
de toekomst toe?
We willen ons extra richten naar volwassenen uit de
buurt. De academie heeft een jarenlange traditie van
veel leerlingen uit Nederland. We merken dat het
voor buurtbewoners minder evident is om te kiezen
voor het kunstonderwijs naast het werk, een gezin of
hun andere activiteiten. Daar willen wij ons extra voor
inspannen vanaf volgend schooljaar.
2
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NIEUW

Enkel een avond of op zaterdagvoormiddag
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om deeltijds te
werken en één volle weekdag aan kunstonderwijs te
spenderen. Ook een druk gezinsleven maakt het niet
altijd eenvoudig om elke zaterdag of twee avonden
naar de academie te komen. Op die nood willen we
inspelen zodat ook werkende volwassenen hun kans
kunnen grijpen. Voortaan zal je de opleidingen tekenkunst, grafiekkunst en keramiek kunnen starten met
een halve dag van vier lesuren: enkel een avond of een
zaterdagvoormiddag.
Initiatieatelier op donderdagavond
We merken ook dat nieuwe leerlingen niet meteen
durven kiezen voor een welbepaalde opleiding. Dat is
begrijpelijk. Daarom starten we met een initiatieatelier voor volwassenen op donderdagavond. Gedurende
twee leerjaren mag je in het initiatieatelier één avond
per week komen proeven van al onze ateliers: je gaat
eens aan de slag met klei, je leert drukken met de pers,
je weet een penseel te hanteren … Hopelijk geraak je
op die manier gebeten door de kunsten en ben je beter
voorbereid op een vervolgkeuze, maar daartoe ben je
niet verplicht.
Enkel theorie op zaterdagvoormiddag
Vanaf volgend schooljaar start er ook een louter theoretische opleiding van twee lesuurtjes per week, elke
zaterdagochtend. In de opleiding beeldende en audiovisuele cultuur leer je alles over de kunstgeschiedenis.

Er is zo veel knowhow in onze
academie dat we die graag
willen delen met iedereen,
ook met diegenen die liever
niet zelf de handen uit de
mouwen willen steken
Dat zijn al heel wat plannen.
Wordt er ook gedacht aan de
kinderen?
De academie heeft inderdaad
ook een grote kinder- en
jongerenwerking in de twee
vestigingsplaatsen, hier in
Arendonk en in Kasterlee. We
bereiken op die manier meer
dan 600 kinderen en jongeren in het beeldatelier. Ook hen leren we tekenen,
schilderen, kleien, bouwen, zich verbeelden ..., maar
eigenlijk leren we hen vooral ‘buiten de lijntjes kleuren’
met zo veel mogelijk materialen en technieken. In de
beeldateliers gaat het er minder schools aan toe.
In onze eigen galerie plannen we voor het eerst een
kindertentoonstelling, waar ook alle basisscholen een
bezoek aan zullen brengen en een workshop mogen
volgen.
De overheid besliste dat de jeugdkampen en de speelpleinwerkingen mogen plaatsvinden deze zomer. Zijn de

Speelvogels opnieuw welkom in en rond de academie?
Absoluut! Ik heb zelf zo’n mooie tijd beleefd in de
jeugdbeweging en ik was dan ook erg blij met de beslissingen van de minister en het werkveld. De academie is goed gelegen om met kinderen en jongeren te
komen spelen. Wij zullen er alles aan doen om dit voor
de Arendonkse speelpleinwerking mogelijk te maken.
Heb je nog een boodschap voor onze lezers?
Uiteraard :
• Kijk eens op jullie weekkalender en maak structureel een plekje vrij in jullie agenda voor kunsteducatie: vier lesuurtjes is voldoende.
• Speur op onze website naar de opleiding die bij je
past: praktijk of enkel theorie.
• Schrijf je online in via www.academiearendonk.be
Je loopt geen risico, de eerste drie lesweken
van september mag je gratis komen proberen.
Pas vanaf 20 september vragen wij jou om het
inschrijvingsgeld te betalen.
Ik kijk uit naar jullie komst !

Online opendeurdag zaterdag 20 juni 2020

10.00 uur - 12.00 uur & 14.00 uur - 16.00 uur
Ga online in gesprek met onze leraars en kom alles
te weten over onze opleidingen.
Alle info en toegang via www.academiearendonk.be.

Nieuwe website voor lokaal bestuur Arendonk
brengt. Of je gaat via de A-Z index naar de pagina
die je nodig hebt.
Dankzij het vernieuwde e-loket kunnen onze inwoners heel wat zaken thuis vanuit hun zetel regelen.
Een bouwpremie aanvragen of nadarhekken reserveren voor jouw evenement … het kan allemaal via
een eenvoudig formulier op onze website.
Nadat twee jaar geleden een nieuw gemeentelijk
logo en bijhorende huisstijl werden ontwikkeld,
lanceerde het lokaal bestuur recent ook een gloednieuwe website.
De website kreeg een nieuwe en frisse lay-out die
helemaal past binnen de gemeentelijke huisstijl.
Maar niet alleen het uitzicht van de website werd
aangepakt, ook de inhoud kreeg een upgrade. Je
vindt er nu zowel de informatie van de gemeente als
van het OCMW. De website www.ocmwarendonk.be
is dus verleden tijd. Vanaf nu vind je alle informatie
terug op www.arendonk.be.

De website heeft een zogenaamd ‘responsive design’,
wat wil zeggen dat de lay-out zich automatisch aanpast aan de grootte van je scherm: pc, laptop, tablet
of smartphone. Voortaan kan je www.arendonk.be
raadplegen van op elk toestel.
Neem snel een kijkje!

Via de vier hoofdmenu’s ‘Leven & welzijn’, ‘Wonen &
omgeving’, ‘Vrije tijd’ en ‘Bestuur’ kan je eenvoudig
navigeren door de website. Je kan op de homepage
ook meteen doorklikken naar de meest populaire
pagina’s. Daarnaast is er een uitgebreide zoekfunctie voorzien, die je meteen naar de juiste pagina
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Sociaal Huis zorgt voor sociale tewerkstelling
Tewerkstelling met ‘artikel 60’ is een vorm van sociale
tewerkstelling waarbij het Sociaal Huis een job bezorgt
aan iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen. Sinds 2002 heeft het Sociaal Huis een samenwerking met Fedasil en worden er op regelmatige basis
een aantal werknemers ter beschikking gesteld aan het
opvangcentrum in Arendonk in het kader van een artikel 60 §7-tewerkstelling.
Zo’n sociale tewerkstelling vraagt een grote inspanning
van de werkgever, maar Fedasil heeft zich steeds bereid gevonden hier tijd en ruimte voor te maken. Filip,
adjunct-directeur van Fedasil, Ellen en Judith, beiden
werknemers artikel 60, en Tinne, trajectbegeleidster
van het Sociaal Huis, delen hun ervaringen.

Traject op maat

“Oorspronkelijk werden artikel 60-werknemers vooral
mee ingezet bij de technische dienst, voor het onderhoud van het centrum”, vertelt Filip. “Maar de werking
van Fedasil is intussen zo uitgebreid dat er heel wat
andere mogelijke taken zijn: in het restaurant of de
economaatswinkel, bij de klusdienst, aan het onthaal …
Er zijn dus verschillende mogelijkheden om de werknemers in te zetten, rekening houdend met hun interesses en capaciteiten.”
“Doorheen de jaren hebben al een veertigtal personen
in het kader van artikel 60 bij Fedasil gewerkt”, vervolgt Filip. “Het ene traject loopt al wat vlotter dan het
andere, de ene persoon heeft wat meer begeleiding
en ondersteuning nodig dan de andere. In elk traject
komen we op regelmatige basis samen met de trajectbegeleidster van het Sociaal Huis om de werknemer
te evalueren. Dat is ook de sleutel tot succes: een regelmatige opvolging van de nieuwe collega, zodat we
indien nodig tijdig kunnen bijsturen. We gaan er steeds
vanuit dat de tewerkstelling eindigt bij afloop van het
contract artikel 60 §7. Maar sommige werknemers
kunnen ook na hun traject aan de slag bij Fedasil.”

Werknemers aan het woord
Een veiliger en stabieler leven voor Ellen
Ik woon sinds 2015 in België. Ik wilde hier werken
voor een beter leven voor mij en mijn kinderen.
Mijn trajectbegeleidster van het Sociaal Huis hielp
me bij het zoeken naar werk. Ik had verschillende
opties, en één daarvan was werken bij Fedasil. Ik
doe hier verschillende taken, waaronder het economaat, de catering en toezicht houden op het
werk van de bewoners. Het is voor mij heel interessant werk, zeer afwisselend ook, met regelmatig
nieuwe taken. Hoe mijn toekomst er zal uitzien, is
onduidelijk, want het contract is tijdelijk. In ieder
geval ben ik vastbesloten om in België verder te
gaan voor een veiliger en stabieler leven voor mij
en mijn gezin. Deze job is daar een mooie springplank voor.
Een leuke uitdaging voor Judith
Het is een zegen dat ik na vele sollicitaties de kans
kreeg om via het Sociaal Huis bij Fedasil tewerkgesteld te worden. Best spannend ook, omdat ik
altijd in de financiële sector heb gewerkt. Samen
met mijn partner ben ik vanuit onze geloofsgemeenschap altijd bezig geweest met sociaal maatschappelijk werk. Dat vind ik hier ook terug in mijn
job. Werken bij Fedasil is een leuke uitdaging, en ik
ben content er te kunnen werken in een leuke sfeer,
met fijne collega’s en bewoners.

Ook mogelijk in het ‘normale’ economische circuit

“In onze gemeente zijn voorlopig enkel artikel 60’ers
aan het werk in de sociale sector, bijvoorbeeld bij Ciris, Clara's Hofke of De Liereman”, vertelt Tinne, trajectbegeleidster van het Sociaal Huis. “Maar ook in de
‘normale’ economie is tewerkstelling artikel 60 mogelijk en interessant en ben ik steeds bereid in gesprek
te gaan met een werkgever om de mogelijkheden te

Judith en Ellen aan het werk bij Fedasil.
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bekijken. Het is belangrijk dat het bedrijf en
het vast personeel goed
worden ingelicht, zodat
hun verwachtingen juist
liggen.”

Wat is tewerkstelling met artikel 60?

“De bedoeling is dat de
nieuwe krachten begeleiding krijgen op de
werkvloer, zodat zij op
termijn de vaste werknemers kunnen ontlasten van een aantal taken.
Tinne Moonen
Welke taken dat juist zijn,
is altijd even af te wachten omdat we rekening willen
houden met de capaciteiten en interesses van de werknemers. Bijkomend is het ook voor de artikel 60-werknemer altijd even wennen aan de nieuwe situatie.”

Doel? De werknemer een positieve ervaring
meegeven en terug inschakelen in het ‘normale’ arbeidsproces.

“Het merendeel van onze ervaringen is positief. Het is
altijd zeer fijn een traject positief te kunnen afsluiten,
het geeft je enorm veel voldoening en waardering van
de werknemer. Dat maakt trajectbegeleiding zo boeiend”, besluit Tinne.

Wat? Een vorm van sociale tewerkstelling
waarbij het Sociaal Huis een job bezorgt aan
iemand die uit de arbeidsmarkt is gestapt of
gevallen.

Hoe? Het Sociaal Huis is steeds juridische
werkgever, er is dus een arbeidsovereenkomst
tussen het Sociaal Huis en de werknemer. Een
bedrijf of organisatie is een derde werkgever.
Onder hun gezag voert de werknemer zijn
arbeidsprestaties uit. Samen met het Sociaal
Huis wordt de medewerker opgevolgd en regelmatig geëvalueerd.
Meer info: Sociaal Huis – Tinne Moonen
014 40 10 50 – tinne.moonen@arendonk.be

Wist je dat …
… Arendonk ook halverwege de negentiende eeuw te maken kreeg met een
pandemie?
Sinds begin dit jaar waart een spook van een besmettelijke ziekte door de
wereld en door ons land. Ook Arendonk wordt hierdoor getroffen. Minder
door de uitbraak van het coronavirus zelf, maar wel door de maatregelen
om dit virus te bedwingen.
Door de eeuwen heen werd onze gemeente al vaker getroffen door besmettelijke ziekten. In de rampjaren 1845 tot 1847, een tijd van hongersnood omwille van de aardappelplaag en graanbesmetting, stak tyfus, een
bacteriële besmettelijke ziekte, de kop op. Op een bevolking van amper
3 000 inwoners, telden we meer dan 500 zware zieken, en tussen september 1846 en begin april 1847 overleden in Arendonk 43 mensen aan deze
ziekte.
Er heerste toen grote nood onder de bevolking door de kwijnende huisnijverheid bij de wevers en de armoedige situatie in het boerenbedrijf. Een geneesheer schreef aan de gouverneur dat hij 786 mensen verzorgde. Daarvan
konden 158 mensen betalen, voor 162 van hen kwam de armenkas tussen, en
de andere 466 waren totaal onbemiddeld door ziekte of werkgebrek.
Toch leidde deze pandemie, zoals waarschijnlijk ook de huidige, tot fundamentele maatschappelijke veranderingen. De zorg voor de minstbedeelden
werd drastisch aangepast door de hervorming van het ‘Armbestuur’ en de
afschaffing van de vroegere ‘Heilige Geesttafel’. Verzorging van en voorzieningen voor noodlijdende inwoners werden vanaf dan meer en meer een
taak van de hele gemeenschap. Na meer dan 150 jaar is dit uitgemond in
de gezondheids- en sociale zorg die we nu kennen en waar een belangrijke
rol is weggelegd voor de gemeente, ook in deze tijden van het coronavirus.
Bronnen: Geschiedkundige Beschrijving Arendonk, pastoor Coveliers
Het Vizirgat, Jan Goris
Archief Heemkundige Kring Als Ice Can

De kapel op Wampenberg werd opgericht 1705, wellicht om besmettelijke
ziekten te weren.
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Elke inwoner vanaf 12
jaar ontving eind mei een
herbruikbaar mondmasker. Medewerkers van het
lokaal bestuur zorgden
ervoor dat alle pakketjes
gemaakt werden en huis
aan huis bedeeld werden.
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Elke dag applaus om 20.00
uur en witte lakens die
massaal buiten werden
gehangen. De dank voor alle
mensen in de zorgsector is
groot! Een dikke merci aan
alle ‘corona fighters’! ♥
© Talentenschool Atlantis via Instagram #2370arendonk

Studenten kunnen in
deze periode samen
blokken in de Bemdhal.
De nodige maatregelen
werden genomen om
alles veilig te laten
verlopen.
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De kinderen van leefgroep De Vijf van Ciris
hebben zich creatief volledig laten gaan voor de
fruitfiguurtjes-challenge
van ‘Grabbel vanuit uw
kot’. Superleuk, lekker en
kei gezond! © Ciris

Genieten van het
zonnetje tijdens vele
wandelingen!
© Steffie Jansen

We gingen met onze
kinderen massaal op
berenjacht de afgelopen
periode! Tijdens ons dagelijks blokje rond zochten we niet enkel beren
… ook hartjes, hoedjes en
zelfs muziekinstrumenten
passeerden de revue.

n
dbeweginge
Ook de jeug
ijkse
el
ek
w
n
hu
moesten
r
zetten. Maa
werking stop
et
ni
er
n
he
dat weerhield n online
lede
van om hun
zien van
toch te voor iten.
tiv
leuke ac ite k
on
© JRK Arend

Het coronavirus zette het dagelijkse
leven van ons allemaal de afgelopen
maanden behoorlijk op z’n kop. De
lessen in alle scholen werden geschorst, verenigingen moesten hun
activiteiten stopzetten en heel wat
handelszaken moesten voor een
lange periode verplicht de deuren
sluiten. Kortom, we bleven met z’n
allen zo veel mogelijk in ons kot.
Maar in deze moeilijk periode zagen
we ook heel wat creativiteit en solidariteit naar boven komen, bij onze
verenigingen, handelszaken en elke
individuele Arendonkenaar.
Dat is mooi om te zien!

Ook kinderen
m
veel mogelijk oesten zo
in hun kot
blijven de af
gelopen tijd.
Samen buite
n spelen in
de speeltuin
zat er niet
meer in, alle
sp
en speelplein eeltuinen
tjes werden
afgesloten.

Arendonk Zingt & Swingt
moest jammer genoeg
geannuleerd worden
door het coronavirus. De
organisatoren zorgden met
#AZSInOnsKot voor een
leuke online editie!
© Arendonk Zingt & Swingt

Half mei open
den de
scholen voor
een deel
van de leerlin
gen terug
de deuren …
m
zonder de no aar niet
dige
zorgsmaatreg voorelen
© GBS Sint-J .
an

Onze lokale handelaars
en
kregen het zwaar te verdur
ar
door het coronavirus, ma
veel van hen gaven hun
ve
dienstverlening een creatie
oners
wending zodat onze inw
den.
toch bij hen terecht kon
a© Bemdkaffee - via Inst
gram #2370arendonk
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Arfoc viert gouden jubileum
De Arendonkse fotoclub heeft iets te vieren! Vijftig
jaar geleden, in 1970, ging de uitbater van café ‘Golden Gate’ op Vrijheid samen met lokale fotograaf Van
Gorp op zoek naar foto-enthousiastelingen. Het café
werd vanzelfsprekend de eerste uitvalsbasis, en Arfoc
was geboren. Meteen dat jaar al kwam er een eerste
fototentoonstelling. Een vliegende start!
Door de jaren heen is er veel veranderd. Wat wel een
constante is gebleven in de werking van de club, is de
olympische gedachte: samenkomen in alle vriendschap
en elkaars beelden bespreken zonder een waardeoordeel te vellen. Op zoek gaan naar de boodschap van
de maker en elkaars beelden technisch onder de loep
nemen wat betreft opbouw, belichting, kleurgebruik,
techniek, contrast en nog veel meer. De drijfveer blijft
sfeer en gezelligheid en elkaars fotografische vaardigheden naar een hoger niveau brengen, zonder onderlinge competitie.
Dat er op vijftig jaar tijd heel wat veranderd is, daar
kunnen we niet omheen. Waar in de begindagen hoofdzakelijk zwart-witbeelden uit de donkere kamer afgeleverd werden, is vandaag alles digitaal. Die overgang was
niet vanzelfsprekend voor de club. Pas in 1994 bouwde
Arfoc een eigen donkere kamer, zodat de vaak geïmproviseerde thuisdoka’s in badkamers en bezemhokken
terug vrijkwamen voor de rest van het gezin.
Al die jaren is Arfoc blijven investeren in de uitbouw van
de vereniging, met beperkte middelen maar met tomeloze inzet. De donkere kamer heeft intussen al heel wat
jaren geleden plaatsgemaakt voor een fotostudio met
allerlei studioflitsers en accessoires die ter beschikking
staan van de actieve leden en die ook gebruikt worden
om technische workshops te organiseren.
Wat ook al eens wijzigde, was de locatie van het clublokaal. Van café ‘Golden Gate’, richting de brandweerkazerne, langs parochiecentrum ‘De Ster’ naar een
afgedankte containerklas in gemeenschapsschool ‘De
Wamp’ om uiteindelijk te landen in de oude rijkswachtkazerne in Wezenstraat. Wat de toekomst in die zin
brengt, is onzeker. Iets waar heel wat verenigingen mee
geconfronteerd worden.
Op fotografisch vlak is de toekomst alvast veelbelo-
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Arfoc zorgt ook telkens voor mooi fotomateriaal
bij de artikels in dit magazine. Bedankt daarvoor!
vend! Met een 25-tal actieve leden – zowel jong als
oud – boordevol creatieve ideeën en met zeer uiteenlopende interesses, is het telkens weer uitkijken naar
de wekelijkse bijeenkomst op maandagavond. Een heel
jaar lang wordt hard gewerkt en geëxperimenteerd met
het oog op alweer een knallende fototentoonstelling in
De Garve. Dit jaarlijkse fotosalon staat tot ver buiten
de gemeentegrenzen gekend als gedurfd, alternatief,
technisch hoogstaand, verrassend afwisselend, gezellig
… kortom: anders.
Naast de wekelijkse vergaderingen zijn de leden van
Arfoc ook alomtegenwoordig op talloze evenementen in onze gemeente, steeds met hun fototoestel in
de aanslag. Verschillende leden trekken er ook tijdens
de week samen opuit om te gaan fotograferen of tentoonstellingen te bezoeken. Er worden uitwisselingen
georganiseerd met bevriende fotoclubs en het hele jaar
door worden her en der in Arendonk beelden getoond
van clubleden. Je kan ze tegenkomen in het gemeentehuis of de bibliotheek, in enkele lege winkelvitrines en
zelfs op elektriciteitskasten.
Vijftig jaar is zeker geen eindpunt, en het mag zeker
niet onopgemerkt passeren. Jammer genoeg gooit het
coronavirus ook hier roet in het eten. De festiviteiten
voor het vijftigjarig bestaan worden uitgesteld naar
2021. Iets om naar uit te kijken!

Leesplezier en inspiratie haal je in de bib
Een stapeltje leesvoer kan deze zomer uiteraard niet
ontbreken. Misschien kijk je hartstochtelijk uit naar ‘De
Vlinderkamer’ van Lucinda Riley nu je ‘De Zeven Zussen’ hebt leren kennen? Of wacht je vol spanning op
de volgende ‘Episode’ van Aspe? De nieuwe van Erwin
Mortier of Sandro Veronesi? Dan moet je in de bib zijn!

Wat doe jij graag?

Er staat ook een heleboel verse non-fictie voor je klaar.
Wie in de (moes)tuin gaat werken, kan zich laten inspireren door Wim Lybaert. Voor gezonde keukenideeën
kan je dan weer terecht bij Pascale Naessens. Wil je
echter huis en tuin verlaten, dan vind je ook fiets- en
wandelinspiratie in de bib.
Wist je dat de bib een zestigtal tijdschriften heeft die je
gewoon kan ontlenen? Van week- en maandbladen zoals ‘Libelle’ en ‘Happinez’ tot naai-, tuin- of computertijdschriften. En nog veel meer. Ongetwijfeld komen
er ook frisse avonden waarop het binnen beter vertoeven is. Misschien het ideale moment om Oscarwinnaar
‘Parasite’ of een andere dvd te lenen.

En kinderen?

Spelen, bouwen, nieuwe dingen ontdekken, experimenteren, leren programmeren of zelfs bloggen: in
de bib vind je genoeg ideeën om je geen moment te
vervelen! Wat is dat nu eigenlijk, dat virus? Je komt het
te weten in ‘Monsterlijke microben’ van onder meer
– jawel – Marc Van Ranst. Niet op vakantie? Waan je
aan zee met Kapitein Winokio en Mevrouw de Poes. Zin
in meer luisterplezier? Probeer dan de heerlijke hoorspelen van Het Geluidshuis.
Natuurlijk kunnen kinderen zich ook tegoed doen aan
verrukkelijke verhalen, verslavende strips en fijne films.
Niet te vergeten: de schattenjagers onder jullie kunnen ook deze zomer op zoek naar de Schat van Vlieg
in de bib.

Benieuwd naar meer?

Ga naar arendonk.bibliotheek.be en ontdek wat je allemaal in de bib kan vinden.
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Op weg met de Minder Mobielen Centrale
In Arendonk bruist het van de vrijwilligers, maar heb
jij al eens gehoord van de Minder Mobielen Centrale? Dit initiatief wordt gedragen door tien vrijwilligers, ondersteund door het Sociaal Huis.
De Minder Mobiele Centrale staat in voor het vervoer van hulpbehoevenden met een laag inkomen
die zichzelf niet kunnen verplaatsen. Onze vrijwillige
chauffeurs brengen je op weg met hun eigen wagen. Bijvoorbeeld voor een familiebezoek, om naar
de kapper of dokter te gaan, voor een ziekenbezoek
… De dienstverlening van de Minder Mobielen Centrale zorgt ervoor dat mensen op hun bestemming
geraken en doorbreekt hiermee ook het sociaal isolement.
Patrick en Mayke zijn twee van onze vrijwillige
chauffeurs. Vertel eens, waarom besloten jullie vrijwilliger te worden bij de Minder Mobielen Centrale?
Patrick: Ik ben een hele tijd terug op invaliditeit terechtgekomen, waardoor ik niet kon gaan werken.
Ik moest op een dag aan de balie in het Sociaal Huis
zijn om mijn papieren in orde te brengen. Daar zag ik
een vacature voor chauffeurs bij de Minder Mobiele
Centrale. Ik heb meteen meer info gevraagd, en van
het één kwam het ander. Intussen ben ik al vier jaar
chauffeur.
Mayke: Ik doe al bijna heel mijn leven vrijwilligerswerk. Ik hou ervan om contact te hebben met mensen en ik zal altijd een handje toesteken waar ik kan.

Ik sprak met iemand van het Sociaal Huis over vrijwilligerswerk, en zo ben ik bij de Minder Mobiele
Centrale terechtgekomen.
Waarom rij je zo graag voor de Minder Mobielen
Centrale?
Patrick: Om te beginnen, rij ik graag met de auto.
Dat is zeker een voordeel. Ik werk twee dagen per
week en ik hou ervan om ook de andere dagen nuttig bezig te zijn. Het is leuk dat je de mensen echt
verder kan helpen met je ritjes. Het is voor mij een
leuke bezigheid en het ontspant me.
Mayke: Tijdens de ritjes ben je als chauffeur ook vaak
een luisterend oor voor degene die meerijdt. De
verhalen die je soms hoort, laten je wel stilstaan bij
je eigen leven. Het is leuk om contacten met mensen op te bouwen en je krijgt er enorm veel waardering voor terug.
Welke kwaliteiten moet je hebben als chauffeur?
Patrick: Het lijkt me belangrijk dat je een rustige
chauffeur bent. Als je sociaal aangelegd bent, speelt
dat ook wel in je voordeel. Een goeie babbel, een
luisterend oor of mensen geruststellen … dat zijn
dingen die ik wel vaak doe als ik mensen ergens
naartoe breng of weer ophaal.
Mayke: Goed kunnen luisteren naar en praten met
de mensen is inderdaad een pluspunt. Ik vraag ook
geregeld aan de mensen hoe ze willen dat ik rij, zodat ze zich veilig voelen. Eigenlijk moet je de Minder

Chauffeur Mayke en gebruiker Maria
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Mobiele Centrale vooral doen omdat je het graag
doet.

Wil jij ook vrijwillig chauffeur worden voor de
Minder Mobielen Centrale?

Een dikke merci voor jullie inzet de afgelopen jaren!

Antwoord jij ‘ja’ op de volgende vragen?
• Rij je graag met de wagen?
• Ben je sociaal ingesteld en hou je ervan anderen
een handje te helpen?
• Ben je enkele uurtjes per week vrij?
• Maak je graag deel uit van een toffe groep vrijwilligers?
• Kunnen we op je rekenen?

Ook Rita en Carolus, twee vaste gebruikers van de
Minder Mobielen Centrale, delen graag hun ervaring.
Carolus
Ik maak voornamelijk gebruik van de Minder Mobielen Centrale om naar het woonzorgcentrum in Retie te
gaan, waar mijn vrouw verblijft. Zo kan ik toch geregeld
op bezoek bij haar. De ritjes zelf zijn ook altijd heel fijn.
Ik heb een vaste chauffeur waar ik een goed contact
mee heb, dat zorgt voor een leuke babbel onderweg.
Rita
Ik doe verschillende ritjes met de Minder Mobielen
Centrale: naar het ziekenhuis, naar andere afspraken,
of als ik op vakantie vertrek. Vroeger gebruikte ik hiervoor de bus, maar er is geen bushalte in de buurt waar
ik woon. De Minder Mobielen Centrale is voor mij de
ideale oplossing. Het is ook heel makkelijk te regelen.
Gewoon even naar het Sociaal Huis bellen, en zij brengen alles in orde.
In 2019 telde de Minder Mobielen Centrale in
Arendonk 219 leden. Zij deden beroep op 10
vrijwillige chauffeurs, die allemaal samen maar
liefst 33 928 km op de teller hadden staan.

Dan is vrijwilliger worden bij de Minder Mobielen
Centrale misschien wel iets voor jou!
Wat hebben wij jou te bieden?
• Je onkosten worden vergoed.
• Je bepaalt zelf hoe vaak, wanneer en hoe ver je
wil rijden.
• We organiseren regelmatig samenkomsten met
de groep vrijwilligers.
• Je krijgt waardering van de vele gebruikers.
Gebruiker worden?
Heb je na het lezen van dit artikel interesse om lid
te worden van de Minder Mobielen Centrale? Neem
dan contact op met Ezra Gooskens: 014 40 10 50 of
ezra.gooskens@arendonk.be.
Meer informatie over de voorwaarden vind je op
www.arendonk.be/minder-mobielen-centrale.

Chauffeur Patrick
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VAN HARTE PROFICIAT
Dhr. en mevr. Van Steenbergen - Goris
60 jaar getrouwd
Van Steenbergen Jean °23.06.1938, Arendonk
Goris Maria °17.10.1937, Arendonk
Gehuwd op 7 mei 1960

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 vrijdag 31 juli 2020 aan de dienst communicatie. Dat kan in een envelop (dienst communicatie, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via communicatie@
arendonk.be. Veel succes!
Opgave
1. Bij welke dienst vind onze nieuwe collega Wim sinds 1 april 2020?
2. Hoeveel vrijwillige chauffeurs telt de Minder Mobielen Centrale op dit moment?
3. Welk café was de eerste uitvalsbasis van fotoclub Arfoc?
4. Welke besmettelijke ziekte trof Arendonk in de periode 1845 - 1847?
5. Wat kunnen volwassenen vanaf volgend schooljaar op donderdagavond volgen aan Academie Arendonk?
6. In welk boek van onder andere Marc Van Ranst komen kinderen alles te weten over virussen?

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

Ik wist da!
Wie het kruiswoordraadsel in de vorige editie juist invulde, vond het
woord ‘bloemen’ in de rode kader. Linda Nuyten werd geloot als winnaar uit alle correcte antwoorden en nam een AHA-bon ter waarde
van 25 euro in ontvangst. Door de coronamaatregelen kreeg ze de
bon zelfs persoonlijk aan huis bezorgd.
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Geboorten

Overlijdens

17.09
17.09
12.11
11.12
18.12
31.12
31.12
04.01
04.01
06.01
08.01
08.01
14.01
16.01
18.01
20.01
23.01
23.01
23.01
23.01
24.01
01.02
03.02
03.02
04.02
07.02
22.02
23.02

06.02
06.02
08.02
11.02
07.03
13.03
16.03
22.03
29.03
01.04

Tjibbe, zoon van Friso Bruurs en Joke Spaas
Warre, zoon van Friso Bruurs en Joke Spaas
Ella, dochter van Kim Eyckmans en Martine Smets
Loïs, dochter van Daan Blockx en Joke Erpels
Elias, zoon van Nick Holten en Nikki Vervoort
Lina, dochter van Erwin van Schaik en Inne Tegenbos
Tess, dochter van Erwin van Schaik en Inne Tegenbos
Stien, dochter van Johan Huijbregts en Eline Prinsen
Leo, zoon van Rafal Szczepkowicz en Anna Szczepkowicz
Lamin, zoon van Ibrahim Bah en Anna Bah
Zita, dochter van Marijn Buijs en Tinne Berrens
Pep, zoon van Christoph Janssen en Eva Lens
Jonas, zoon van Davy Coertjens en Mieke Huysmans
Patsoon, zoon van Torialy Shpoon en Salima Shpoon
Marthe, dochter van Twan Huijbregts en Kaat Goovaerts
Lis, dochter van Stefan Geudens en Kelly Van Rooy
Ollie, dochter van Simon Maes en Astrid Wouters
Fil, zoon van Jef Paeshuyse en Inge Vansweevelt
Door, zoon van Stef Van Gorp en Hanne Berrens
Fenne, dochter van Stef Van Gorp en Hanne Berrens
Dalia, dochter van Nicolas Christopher en Linda Ankomah
Felix, zoon van Michiel Wils en Chloé Van Bourgognie
Alec, zoon van Jente Van Looy en Ellen Meynendonckx
Lieselotte, dochter van Wim Carpentier en Laura Erpels
Iza, dochter van Rob Van Steenbergen en Joke Anthonissen
Mike, zoon van Willem Schilders en Cherrida van Erp
Morice, zoon van Antonius van Roij en Katrien Engelen
Pim, zoon van Ben Struyfs en Djinni van Olmen

Rik Meeuwsen (1935)
Augusta Meulemans (1928)
Jean Segers (1939)
Jasper Horsting (1988)
Hedwige Huysmans (1967)
Jef Dickens (1934)
Leo Seels (1935)
Laura Van Laarhoven (1994)
Leo Blockx (1941)
René Bruyndoncx (1927)

Huwelijken
14.02
29.02
20.03
16.04
17.04

Mark Tilburgs (1974) en Danielle Ferraiolo (1987)
Chris Mertens (1973) en Sophie Helsen (1975)
Tim Seels (1988) en Cindy Proost (1987)
Roy Klerx (1990) en Wendy Lens (1994)
Nicky Jacobs (1976) en Saskia van Laar (1980)

15

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)

katrieniemants
Straatvinken
#straatvinken #2370arendonk

c.indy.dl
Happy customer! Wat mist hij
zijn lessen tuinbouw #kooplokaal
#2370arendonk #gardenlifestyle

niels00ms
Celenshufke Arendonk.
#arendonk #2370 #2370arendonk
#belgie #igbelgium #fotografie

_.eefje._
Van die avonden... In het bos
met de zon op je kop #hiking
#2370arendonk

lisarrazin
Slow down and enjoy the simple
pleasures in life *earths poems*
T Goorken, Arendonk
#2370arendonk #kempen
#tgoorken #naturephotography
#natuurpunt #natuurpuntbelgium

kapsaloninellarendonk
Wij kunnen veilig opstarten.
Dankzij de goede hulp van Box
caravans. Bedankt #kapsalon
#caravans #heropstartnacovid19
#belgie #2370arendonk
#kapsaloninellarendonk

wim_hoskens
Arendonkse sunset
#2370arendonk #arendonk
#sunsetlovers #sunset
#roomwithaview

vincentvl1989
Als ze der eigen maar amuseren
#yuna #wandeling #ravotten
#2370arendonk

me.ent.flor
HOME is beautiful too #staysafe
#stayhome #2370arendonk
#arendonk #doggo
#entlebuchersennenhund
#entlebucher #entlegram
#swissmountaindog #swissdog
#mountaindog #walking

