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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: 5 900 exemplaren
VU: Gemeentebestuur Arendonk
Vrijheid 29, 2370 Arendonk
Fotomateriaal: Arfoc
Werkten mee aan dit nummer:
Maarten Bastijns, Sandra Calsius,
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
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Wist je dat …
Eén van de oudste originele documenten die de heemkring bezit over onze gemeente, is de ‘Caerte Figuratief’ (110 x 78 cm).
Ze werd getekend in het jaar 1789, het jaar van de Franse Revolutie. Het woord figuratief wil zeggen dat de kaart geen gewone
landkaart is, maar een uniek document dat weergeeft hoe onze
gemeente er meer dan 230 jaar geleden uitzag.
Een dorp, verafgelegen en omringd door uitgestrekte heidevlakten en moerassen. Een centrum, ‘de Plaetse’ genoemd (huidige Vrijheid), met daarrond enkele straten en verder afgelegen
gehuchten die via niet-verharde wegen of veld- en kerkwegels
in verbinding stonden met de Plaetse. Een rurale gemeente met
een beginnend centrum waar stilaan meer welvaart komt door
de thuisnijverheid van de wevers. Het in 1717 gebouwde Franciscanessenklooster, waar de kinderen les kregen, getuigt van een
stilaan groeiende welvaart voor een deel van de bevolking.
De toenmalige gezworen landmeter bij de raad van Brabant,
Guillaume Anthonis, onthult ons heel wat over het dorp. Ongeveer 308 woningen, de vijf haardgangen, slechts enkele
straten bij naam genoemd, twee windmolens, het klooster, de
kerk, drie kapellen, nog geen vermelding van een apart gemeentehuis, de uitgestrekte heidevlakten, moerassen … Deze
en talrijke andere details uit 1789 vinden we terug op de ‘Caerte
Figuratief’.
Als we de kaart vergelijken met de volkstelling van 1751 onder
het Oostenrijks bewind, zien we dat het aantal woningen op de
kaart in verhouding ligt met die van de volkstelling. Het totaal
aantal inwoners bedroeg toen 1 309.
De kaart is tijdelijk niet beschikbaar voor bezichtiging, wegens
de verbouwing van het heemhuis. De kaart krijgt er wel zo snel
mogelijk terug een volwaardige plaats.

Bron: Heemkundige Kring Als Ice Can

Nieuwe gezicht bij het gemeentebestuur
Quinten Koning is op 1 januari 2019 gestart als medewerker
naschoolse kinderopvang in GBS Sint-Jan in de Kerkstraat. Samen
met Katleen zorgt hij ervoor dat de kinderen in de opvang zich speels
en verantwoord kunnen amuseren. Op woensdagnamiddag staat hij
samen met Charlene van GBS Voorheide ook in voor de opvang van
de kinderen van alle Arendonkse basisscholen. We wensen Quinten
veel succes en natuurlijk ook veel plezier in zijn nieuwe job.

De politie op sociale media
Sinds november 2018 is de Politiezone Kempen
N-O actief op sociale media. Voorlopig focussen ze zich enkel op Facebook, later kan dat uitgebreid worden naar Instagram en eventueel Twitter.
Na de geschreven pers en tv zijn sociale media, en
dan in het bijzonder Facebook, de beste manier
om zo snel mogelijk een zo groot mogelijk publiek
te bereiken. De politiezone heeft na enkele maanden al meer dan 2 000 volgers. Het is de bedoeling
om de inwoners van de politiezone via de Facebookpagina te informeren over de resultaten van
gerechtelijke acties en verkeersacties. Ook opsporingsberichten en onrustwekkende verdwijningen
komen op die manier sneller onder de aandacht.
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’
geeft de politiezone ook tips over bijvoorbeeld diefstalpreventie, verkeersveiligheid of cybercriminaliteit.

“De reacties zijn voornamelijk positief”, zegt korpschef Katrien Goffings. “Mensen geven via de Facebookpagina bijvoorbeeld ook aan dat ze op bepaalde plaatsen in onze zone nog extra controle willen.
Uiteraard zijn er soms ook negatieve reacties. Reacties die om diverse redenen niet door de beugel
kunnen (bijvoorbeeld racistische reacties) worden
onmiddellijk verwijderd door de beheerders.”
Like de Facebookpagina van Politiezone Kempen
N-O en blijf op de hoogte!
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Maak kennis met het nieuwe bestuur
Op 14 oktober 2018 kozen we een nieuw gemeentebestuur.
De inwerkingtreding van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur,
dat de werking van de gemeenten in Vlaanderen beschrijft,
legde bovendien heel wat aanpassingen op. Het doel daarvan
is om de werking van gemeente en OCMW zo veel mogelijk
te laten samensmelten.

Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
23 raadsleden legden de eed af voor de nieuwe legislatuur 20192024. Vanaf dit jaar zijn de gemeenteraadsleden meteen ook de
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn de
belangrijkste bestuursorganen van de gemeente. Zij bepalen het
beleid van de gemeente.
Ze vergaderen in principe elke tweede maandag van de maand.
Omdat de leden van beide raden dezelfde zijn, worden de vergaderingen aansluitend op elkaar gehouden. De vergaderingen zijn
openbaar, behalve als het gaat om aangelegenheden in de persoonlijkelevenssfeer. Zowel voor de agenda als het verslag kan je
terecht op de gemeentelijke website.
Bij de raadsleden zien we heel wat nieuwe gezichten in vergelijking met de vorige legislatuur. We stellen ze graag aan je voor!

1. Joke Segers (CD&V) - 4de schepen
2. Rik Nys (CD&V)
3. Luc Bouwen (CD&V) - 1ste schepen
4. Tom Claessen (sp.a - Groen)
5. Alek Dom (CD&V)
6. Marina Gys (N-VA) - 5de schepen
7. Michiel Wils (CD&V)
8. An Hermans (N-VA) - 2de schepen
9. Gunther Hendrickx (sp.a - Groen)
10. Karolien Verbeek (sp.a - Groen)
11. Rob Blockx (CD&V) - voorzitter gemeenteraad
12. Gunter Spapen (N-VA)
13. Kristof Hendrickx (N-VA) - burgemeester
14. Joannes Wijnen (Vlaams Belang)
15. Rudy Panis (N-VA)
16. Boudewijn Westhof (N-VA)
17. Kenny Viskens (N-VA) - 3de schepen
18. Bianca Verachtert (Vlaams Belang)
19. Mariska Vogels (N-VA)
20. Jef Van Steenbergen (N-VA)
21. Leny Noboa (N-VA)
22. Benny Maes (Arendonk Positief)
23. Davy Cools (Arendonk Positief)

College van burgemeester en schepenen
en vast bureau
Het college van burgemeester en schepenen
is het uitvoerend orgaan van de gemeente,
dat zich bezighoudt met het dagelijks bestuur
en de voorbereiding en uitvoering van de
beslissingen van de gemeenteraad. De burgemeester en schepenen hebben elk hun afzonderlijk bevoegdheden, zodat elke schepen
zich kan verdiepen in specifieke beleidsdomeinen. Beslissingen neemt het college wel
samen, of mooier gezegd ‘collegiaal’. Vanaf
dit jaar zijn de leden van het college meteen
ook de leden van het vast bureau, het uitvoerend orgaan van het OCMW.
Het college vergadert wekelijks in besloten
zitting. Vanaf dit jaar vind je wel steeds een
beknopte samenvatting van de behandelde
punten op de gemeentelijke website.
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V.l.n.r.: Joke Segers, Luc Bouwen, An Hermans, Kris Wouters (algemeen
directeur), Kristof Hendrickx, Guido Verschaeren (adjunct-algemeen
directeur), Marina Gys, Kenny Viskens
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Bevoegdheden:

Bijzonder comité voor de sociale dienst

• Kristof Hendrickx: algemeen beleid
(interne organisatie, inspraak & participatie, SLIM Arendonk (IT), kerkbesturen, begraafplaatsen), veiligheid
(politie, brandweer, DGH, noodplanning), burgerlijke stand, vergunningen &
handhaving
• Luc Bouwen: openbare werken, lokale
economie, mobiliteit
• An Hermans: sport, cultuur, erfgoed,
toerisme, dierenwelzijn
• Kenny Viskens: financiën, omgeving,
duurzaamheid
• Joke Segers: jeugd, gezin, kinderopvang
& onderwijs, communicatie & PR
• Marina Gys: voorzitter van bijzonder
comité voor sociale dienst, Lokaal Sociaal
Beleid: ouderenbeleid, volksgezondheid,
andersvaliden, buurtwerking, ontwikkelingssamenwerking, wonen, sociale economie

Naast de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau,
heeft het bestuur van het OCMW nog een derde orgaan: het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit orgaan neemt beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing
van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie. De voorzitter is als
schepen ook lid van het college. De vergaderingen zijn niet openbaar.
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V.l.n.r.: Ann Hermans, Hilde Van der Vloedt, Kris Wouters (algemeen directeur), Lotte Buijs, Guido Verschaeren (adjunct-algemeen directeur), Christel Claessen, Kristin Maes, Johan Vosters,
Marina Gys (voorzitter)
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Verkiezingen op 26 mei 2019

Voor wie kies je?
Binnenkort trekken we weer naar de stembus. Dit
keer wordt er gestemd voor het Europese parlement, voor de Kamer en voor de Gewest- en
Gemeenschapsparlementen.
Wanneer kan je gaan stemmen?
Op zondag 26 mei 2019 kan je in Arendonk stemmen van 8.00 uur tot 15.00 uur.
Wie mag stemmen?
Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar is verplicht om
deel te nemen aan de verkiezingen.
EU-onderdanen kunnen hun stem uitbrengen voor
de Europese verkiezingen, als ze vóór 1 maart een
aanvraag hebben ingediend. Als ze toestemming
krijgen, zijn ook zij verplicht om te komen stemmen.
Volmacht
Als je niet kan gaan stemmen, kan je een andere
kiezer een volmacht geven om in jouw plaats te
stemmen. Je moet dan het volmachtformulier invullen en meegeven aan de volmachtdrager, samen met je oproepingsbrief en met een bewijs dat
aantoont dat je niet kan gaan kiezen (attest van de
werkgever, medisch attest, attest van de school …).

Je kan een volmacht geven aan eender welke andere kiezer. Elke kiezer mag wel maar één volmacht
krijgen.
Als je om privéredenen in het buitenland verblijft
(reis, familiebezoek …), moet je de nodige bewijsstukken voorleggen. Je komt hiervoor naar het gemeentehuis, zodat de burgemeester een attest kan
afleveren.
Als je niet kan gaan stemmen en liever geen volmacht geeft, breng je voor de verkiezingen je kiesbrief en je bewijs van afwezigheid binnen bij de
dienst burgerzaken.
Stemcomputers
Net als bij de vorige verkiezingen wordt er gestemd
met stemcomputers. Vanaf begin mei kan je in
het gemeentehuis en de bibliotheek oefenen met
de stemcomputers. Onze medewerkers helpen je
graag verder.

Doar was da …
In de vorige editie zochten we het kunstwerk van Kunst in ’t veld aan
De Biezen. Eline Verstraelen werd geloot uit de correcte antwoorden en nam een AHA-bon ter waarde van 25 euro in ontvangst.
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Meer info
Ann Borgmans, dienst burgerzaken
014 40 90 77, ann.borgmans@arendonk.be
www.verkiezingen.fgov.be

Nieuwe hondenspeelweide
De gloednieuwe hondenspeelweide achter de Academie werd onlangs officieel geopend. Op het terrein
van ongeveer 900 m2 kunnen honden vrij rondlopen onder het waakzame oog van hun baasjes. Dit
is de tweede zone in Arendonk waar honden zonder
leiband mogen loslopen, ook in de Hoge Vijvers is al
een losloopzone.
Een hondenspeelweide is niet enkel fijn voor de honden maar ook voor de baasjes. Het is een diervrien-

delijke ontmoetingszone waar iedereen welkom is.
De losloopzone heeft een huishoudelijk reglement
waar ieder zich aan moet houden. Dat vind je op de
borden aan de ingang van de speelweide. Het opruimen van hondenpoep staat bovenaan de lijst.
Heb jij zin om mee een oogje in het zeil te houden
aan de nieuwe hondenspeelweide? Stel je dan kandidaat als peter of meter! Aanmelden kan per mail
naar simon.wuyts@arendonk.be.

Schrijf je online in voor de garageverkoop
Het gemeentebestuur wil haar diensten meer en meer online ter beschikking stellen. Na de inschrijvingen voor
Grabbelpas, jeugdkampen en binnenkort de reservatie van een aantal gemeentelijke zalen, gebeurt ook het inschrijven voor de garageverkoop online. Het inschrijvingsgeld betaal je meteen online en je betalingsbevestiging
geldt als deelnamebewijs. Deelnemers die geen toegang hebben tot een computer of internetverbinding kunnen terecht bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis.
De garageverkoop vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 en zondag 28 april. Haal je schatten van de zolder en schrijf
je in voor eind maart via https://reservaties.arendonk.be.
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Carnavalsgekte in de
Arendonkse basisscholen
Het was weer een dolle week, de laatste week voor
de krokusvakantie, met als hoogtepunt de zotte
vrijdag waarop alles kon en mocht! Van een kinderdisco of een echte carnavalsfuif in jeugdhuis
‘t Onkrooid tot knutselen en spelletjes spelen. Alle
kleuter- en lagere scholen in Arendonk vierden carnaval, kleurrijk verkleed en met veel lawaai. Iedereen mocht meefeesten, ook de bewoners van het
woonzorgcentrum. Is er een mooiere manier om de
vakantie in te zetten? We laten je nog even meegenieten!

Natuurwerken Hoge Vijvers
Domeinbos Hoge Vijvers is ongeveer 500 ha groot.
Om de goede staat van het bos te bewaren, werd
in 2011 het Uitgebreid Bosbeheerplan (UBBP)
goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.

Het domeinbos is opgesplitst in acht vakken. Jaarlijks wordt één vak onder handen genomen, de andere zeven vakken worden met rust gelaten. Er wordt
elk jaar ongeveer 3,5 ha naaldhout omgevormd naar
inheems loofhout. Op die manier zal er gedurende
de looptijd van het UBBP (20 jaar) ongeveer 70 ha
naaldhout vervangen worden door inheems loofhout.
Door het kappen van de naaldbomen wordt er ruimte gemaakt voor natuurlijke verjonging. In het vak
dat gekapt werd in 2017 groeien nu spontaan berk,
lijsterbes en spork. Deze natuurlijke verjonging
wordt aangevuld door de aanplanting van kleine
groepen inheemse bomen zoals winterlinde, wintereik en beuk.
Jaarlijks worden ook een tiental bomen afgezaagd
op ongeveer vier meter hoogte om zo versneld
staand dood hout te krijgen in het bos. Dat is een
ideale biotoop voor veel insecten en kevers.

Ik heb mijn (fiets)wagen volgeladen met …
Heeft de bakfiets twee wielen en is hij niet breder
dan één meter, dan is de gewone wetgeving voor
fietsen geldig. Maar alle andere bakfietsen, met
meer dan twee wielen, breder dan één meter of gemotoriseerd, vallen onder dezelfde verkeersregels
als automobilisten en moeten op de rijweg fietsen.
Zij mogen dus geen gebruikmaken van een fietspad
dat voorbehouden is voor fietsers. Het is voor deze
bakfietsen ook verboden om tegen de rijrichting in
te rijden in een eenrichtingsstraat.
En wat met bakfietsen op de stoep? Als ze beschouwd
worden als fiets mogen ze op het voetpad gestald
worden. De doorgang van de voetgangers mag wel
nooit worden belemmerd.

Een bakfiets wordt ook in Arendonk steeds meer
gebruikt om de kroost veilig naar school te brengen of om boodschappen te doen. Er zijn bakfietsen
met twee, drie of zelfs vier wielen en een grote bak
vooraan. Je zal het misschien niet beseffen, maar
niet elke bakfiets wordt in de wegcode aanzien als
een fiets.
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Meerwielige rijwielen - rijwielen met meer dan twee
wielen - mogen in principe op de autoparkeerplaatsen staan, tenzij er bij die parkeerzones een bord
staat dat aangeeft dat er enkel auto’s mogen staan.
Als dat er niet staat, mag je met je drie- of meerwielige bakfiets op een parkeerplaats staan.
Verkeersveiligheid, daar werken we met z’n allen aan!
		
Meer info
www.veiligverkeer.be

‘Technopolis on Tour’ in De Garve
Maandag 21 en dinsdag 22 januari stond in het vet
gedrukt in de agenda van de Arendonkse kleuters
en lagereschoolkinderen. ‘Technopolis on Tour’
toverde De Garve eventjes om tot een groot laboratorium met een hele hoop kleine professoren!
Sinds september 2018 trekt Technopolis langs veertig steden en gemeenten. Leerlingen uit de kleuterklassen en de lagere scholen krijgen een wetenschapsshow van een uur te zien, aangepast aan hun
leeftijd. De kleuters spelen met lucht, leerlingen van
het eerste tot het derde leerjaar doen proefjes met
gassen en leerlingen van het vierde tot het zesde
leerjaar toveren met druk.
Spelen met lucht
Voor kleuters die de wereld nog volop aan het ontdekken zijn, lijkt niets onmogelijk. En van Technopolis krijgen ze nog gelijk ook. Want wedden dat frietjes kunnen vliegen en dat je over ballonnen kan
lopen zonder dat ze springen? Allemaal dankzij een
frisse lading lucht en een flink pak wetenschap.
Spelenderwijs ontdekten de kleuters dat lucht niet
‘niks’ is. En dat het op tal van plaatsen voorkomt,
ook in hun frisdrank en luchtige verjaardagscake.
Leuke ontdekkingen die de nieuwsgierigheid alleen
maar aanwakkeren.

Lien (2de kleuterklas BS Sint Clara):
“Het nijlaard kon zijn tandjes niet poetsen want de
tandpasta was op en toen hebben ze zelf tandpasta
gemaakt!”
Spelen met gassen
Je ziet ze niet altijd, maar ze zijn er wel! Gassen zijn
namelijk overal. Denk maar aan de lucht die we inademen. Vanzelfsprekend toch! Of toch niet? Wist
je dat gassen niet altijd in gasvormige toestand zijn

en dat ze ook kunnen uitzetten en krimpen? Technopolis bewees al deze straffe uitspraken en nog
veel meer via een reeks verbluffende proeven. Wat
niet zichtbaar is voor het blote oog toverden zij tevoorschijn! Geen goocheltrucs maar echte wetenschap die de leerlingen van hun sokken blies!

Liezl (3de leerjaar GBS Voorheide):
“De show was inDRUKwekkend! De gassen waren
het leukste. We mochten zelf geen proefjes doen,
maar de meester mocht wel helpen bij eentje. Ik ga
zeker nog eens naar ‘het grote’ Technopolis!”
Spelen met druk
Nadat ze deze show gezien hebben, staat ‘druk’ vast
en zeker in het geheugen van de leerlingen gegrift!
Technopolis zette de grove middelen in om aan te
tonen dat lucht drukt. Wat gebeurt er als we druk
verhogen en dan weer verlagen? Maar een proefpersoon vinden die luchtdruk aan den lijve wou
ondervinden … daar was zelfs geen druk voor nodig!

Ans & Cecilia (6de leerjaar GBS Sint-Jan):
“Het vloeibaar stikstof dat in de fles ontplofte
was supercool!”
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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 Vi’Ki Fashion & Trends, Salon Amber en Penne e Più aan je voor.
Vi’Ki Fashion & Trends – Vrijheid 35 – Vicky De Rees

Salon Amber – Vrijheid 99 Bus2 – Trina Sultani

Wat voor collecties vinden we bij Vi’Ki Fashion &
Trends? En welk accent wil je daarmee leggen?
Het concept is leuke en mooie kleding voor een betaalbaar budget voor iedereen. Het is een combinatie van bekende en minder bekende merken, die ook
elk zowat een eigen publiek aantrekken, van jong tot
oud. Het zijn ook wisselende collecties. Bijna wekelijks probeer ik nieuwe kleding aan te bieden. Doordat
ik niet gebonden ben aan grote collecties die lang op
voorhand vastliggen, is het voor mij als ondernemer
minder risicovol. Ook voor de klanten is dat leuk,
nieuwe stuks in kleine aantallen, en zo kan ik makkelijk inspelen op nieuwe trends in kleding en accessoires die ik ontdek.

Salon Amber is een mooi groot licht pand, dat uitnodigt
om eens binnen te stappen. En iedereen is hier ook steeds
welkom, want je werkt niet vast op afspraak, klopt dat?
Ik werk inderdaad met en zonder afspraak en dat heb ik
bewust gekozen. Veel mensen willen voor een behandeling direct geholpen worden en dat kan hier perfect.
Als je zeker wil zijn, is een afspraak maken gemakkelijker. Maar als je gewoon zo binnenkomt en ik ben nog
even bezig met een klant, dan kan je even plaatsnemen en dan ben jij de volgende die ik ga helpen.

Je zaak opende begin februari. Het is voor jou ook
meteen je eerste stap in het ondernemerschap. Had je
al langer dat idee?
Nee, eigenlijk niet. Zoals misschien wel meer meisjes
de droom van een eigen kledingwinkeltje hebben,
kwam dat ook bij mij wel eens te sprake, als we met
vriendinnen bijvoorbeeld nadachten over wat we
zouden doen als we carte blanche hadden. Maar ik
had een mooie job in HR en was hierin volop carrière aan het maken en dan stap je niet snel in zo’n
avontuur. De liefde heeft me dan naar Arendonk
gebracht. Met die grotere afstand en de files was
mijn vorige job eigenlijk niet langer houdbaar. Door
gesprekken met mijn partner en ook met een bevriend koppel dat hier een eigen zaak heeft, is de bal
aan het rollen gegaan. Ik heb een paar maanden de
tijd genomen om alles goed voor te bereiden. Begin
februari is mijn zaak dan effectief geopend. Ik ben
heel gelukkig met het resultaat dat mijn partner en
ik samen verwezenlijkt hebben. Het geeft me zelfs
vlinders in de buik. Mijn winkel is mijn kindje en ik
wil me volledig inzetten om het tot een succes te
brengen.
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Je hebt je gespecialiseerd in een aantal speciale technieken, maar tegelijk is je aanbod heel breed en divers.
Als één van de weinigen in de omgeving ben ik gespecialiseerd in wenkbrauwen epileren met een touwtje. Het is een oude oosterse techniek met heel wat
voordelen: ik kan de wenkbrauwen mooier in vorm
krijgen, de wenkbrauwhaartjes blijven langer weg en
het beschadigt de huid niet. Die techniek kan trouwens voor het volledige gelaat. Daarnaast kleur ik
ook wenkbrauwen en doe ik Henna Brows, wat erg
in trek is. Naast wenkbrauwen doe ik ook wimperlifting, lichaam harsen, volledige gelaat waxen, definitief ontharen met een diode laserapparaat, make-up
en haarstyling. Als je naar een speciale gelegenheid
gaat, dan kan ik je make-up en haren doen en ben je
meteen volledig klaar, alles in één! In de toekomst ga ik
zeker nog verder uitbreiden: kleuringen, keratine in
het haar, nagels, wimperextensions … Kortom, alles
wat te maken heeft met beauty. Maar ik wil het allemaal een beetje stap voor stap doen.
Heb je al leuke reacties gehad van klanten?
Ja zeker! Ik ervaar dat Arendonk heel positief is.
Tevreden klanten zorgen ook voor veel mond-totmondreclame en dat is fijn. Mijn zaak is nog maar pas
nieuw en mensen moeten me nog leren kennen, maar
dat komt wel goed, daar ben ik zeker van.

Penne e Più – Vrijheid 67 – Terry Latorre

Penne e Più brengt een stukje Italië naar Arendonk.
Vertel eens, welke gerechten en producten kunnen we
hier leren kennen?
Wij hebben verschillende soorten pasta’s en sauzen,
die je naar je eigen smaak kan combineren. Voor veel
mensen is het concept nieuw en misschien niet helemaal duidelijk. Maar eigenlijk is het een beetje zoals een frituur: je komt binnen, kiest welke pasta en
saus je wil, wij pakken dat lekker warm in en je eet
het thuis op. Zelfs de grootte van een portie kan je

kiezen: small, medium of large. Elke maand zetten we
ook een bepaald product extra in de kijker als suggestie, bijvoorbeeld een ander soort saus of cannelloni. Daarnaast is er een assortiment aan Italiaanse
frisdranken en biersoorten. We verkopen ook geschenkmanden en allerlei Italiaanse producten, zoals sauzen, wijn, olijfolie, koekjes en pasta’s. Op termijn is het nog de bedoeling dat er tafeltjes komen,
voor een koffietje en een gebakje ... een Italiaans
gebakje uiteraard.
Met wat aanpassingen en investeringen maakte je dit
pand mooi geschikt voor je pastabar. Wat overtuigde je
om je zaak hier te starten?
We hadden drie panden op het oog en kozen uiteindelijk voor dit. Het is centraal gelegen en gemakkelijk
bereikbaar voor iedereen. Er zijn ook voldoende parkeerplaatsen. Voor onszelf is ook de ruimte achterin,
met zelfs een garage, heel handig. Nog een troef
is dat er hier veel passage is, doordat er meer winkels op de Vrijheid zijn. Dat heeft voor ons toch de
doorslag gegeven. We zijn heel tevreden dat we voor
dit pand gekozen hebben.

Winkels en horeca op de Vrijheid: Apotheek De Vrijheid · Aquila · Assurance · Bakkerij Beersemans · Bakkerij Van Broekhoven Koen
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 · Nes Arendonk · Optiek Michielsen · Penne e Più · Salon Amber · Schoenen Dixie's · Speelgoed Deproost
Tropische Winkel · ’t Schaartje · Vi’Ki Fashion & Trends

Subsidie kernversterkend detailhandelsbeleid
Gemeente Arendonk werkt aan een lokaal detailhandelsbeleid. Eén van de speerpunten is dat we van de
Vrijheid een sterk kernwinkelgebied willen maken.
Het subsidiereglement kernversterkend detailhandelsbeleid moet een stimulans zijn om de leegstaande handelspanden in het centrum terug ingevuld te krijgen.
De subsidie richt zich tot starters en verhuizers. Nieuwe ondernemers die een zaak willen starten, stimuleren we om te kiezen voor een leegstaand pand op
de Vrijheid. Arendonkse handelaars die hun bestaande zaak willen verhuizen naar de Vrijheid, geven we
een extra duwtje in de rug om die stap te zetten. Het
reglement voorziet drie soorten subsidies: renovatiepremie, verhuispremie en starterspremie.

• De renovatiepremie komt tegemoet in de kosten
voor aanpassingswerken om van een leegstaand
handelspand in het kernwinkelgebied een geschikter handelspand te maken.
• De verhuispremie is er voor specifieke kosten
met betrekking tot de verhuis, zoals huur van een
bestelwagen, adreswijziging, promotiekosten om
de verhuis kenbaar te maken, een nieuw uithangbord ...
• Om nieuwe ondernemers ook inhoudelijk te
ondersteunen, voorziet de starterspremie een
tussenkomst voor de kosten voor vorming en advies die ze inwinnen bij de opstart van hun zaak.
Vi’Ki Fashion & Trends, Salon Amber en Penne e Più
kunnen als starter alvast rekenen op deze subsidie.
We wensen hen heel veel succes met hun nieuwe
zaak. Hopelijk kunnen we ook andere starters of verhuizers die kiezen voor een pand op de Vrijheid financieel ondersteunen met deze subsidie. De gemeente
doet dit trouwens niet alleen. Onze subsidies kernversterkend detailhandelsbeleid worden mee gefinancierd door het Vlaams Agentschap Innoveren &
Ondernemen.
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Wete da?
Vanaf deze editie steken we onze wedstrijdvraag in een nieuw kleedje, in elke 2370 schotelen we je voortaan
een kruiswoordraadsel voor. 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 15 mei 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. Door welk soort hout wordt het naaldhout in domeinbos Hoge Vijvers vervangen?
2. Wat vindt plaats op 26 mei 2019?
3. Op welke dag vergaderen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn?
4. Hoe werd het centrum genoemd op de 'Caerte Figuratief' uit 1789?
5. Op welk sociaal medium is de politiezone Kempen N-O actief?
6. Hoeveel zones zijn er in Arendonk waar honden zonder leiband mogen rondlopen?
7. Voor welke activiteit eind april kan je vanaf dit jaar online inschrijven?
8. Waarmee deden de leerlingen van het eerste tot derde leerjaar proefjes tijdens 'Technopolis on Tour'?
9. Wat voor zaak is Penne e Più?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

VAN HARTE

PROFICIAT
Dhr. en mevr. Van der Vloedt - Vissers
60 jaar getrouwd
Van der Vloedt Gustaaf °04.11.1937, Arendonk
Vissers Francisca °21.08.1934, Retie
Gehuwd op 7 februari 1959
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Dhr. en mevr. Hendrickx – Van Deuren
60 jaar getrouwd
Hendrickx Jacobus °21.10.1935, Arendonk
Van Deuren Theresia °26.08.1938, Arendonk
Gehuwd op 31 januari 1959

Dhr. en mevr. Nevelsteen - Boulliard
50 jaar getrouwd
Nevelsteen Karel °16.05.1936, Eindhout
Boulliard Annie °19.02.1942, Arendonk
Gehuwd op 27 december 1968

Geboorten

Overlijdens

14.03
29.04
06.06
14.06
14.06
14.06
05.09
11.09
14.09
18.09
25.09
01.10
09.10
19.10
20.10
21.10
23.10
30.10
11.11
21.11
03.12
12.12
20.12
20.12
22.12
28.12

08.11
13.11
13.11
05.12
07.12
09.12
10.12
11.12
20.12
27.12
31.12
04.01
04.01
05.01
10.01
11.01
24.01
01.02

Evelien, dochter van Jonas van Vorst en Karin van der Heijden
Axel, zoon van Thomas Geenen en Dorothee Geenen
Mila, dochter van Michael Machnicka en Steffi Van Gool
Julia, dochter van Wannes Van Steenbergen en Ellen Eyssen
Nore, dochter van Jan Vervecken en Kim Leyten
Iris, dochter van Benny Lavrijssen en Susanne van Gool
Milhan, zoon van Mehmet Ali Isik en Süeda Seyma Yilmaz
Kas, zoon van Kristof Van Gorp en Sofie Van Houdt
Yuna, dochter van Vincent Van Laarhoven en Sanne Jacobs
Robniel, zoon van Robert Donk en Cherell Misidjan
Ezra, zoon van Arne Somers en Maria Enache
Fré, zoon van Nick Iemants en Resi Hoeks
Juul, zoon van Pieter Carpentier en Mieke Bleys
Stig, zoon van Dennis Verwaest en Jelle Mes
Camie, dochter van Pieter Erpels en Griet Heymans
Madelief, dochter van Dimi De Jong en Nicky Van Rooij
Daan, zoon van Peter Coemans en Katrien Van Gool
Jerome, zoon van Michiel Vervecken en Britt Frederickx
Bram, zoon van Jan Vansweevelt en Ils De Vocht
Rana-Price, dochter van Anselme Cuysa en Nazia Mutungirehe
War, zoon van Hans Verstraelen en Elien Vervecken
Tuur, zoon van Ron Iemants en Janna Erpels
Sterre, dochter van Franki Liebrand en Hanne Van Rooy
Emelie, dochter van Seppe Van herck en Caroline Swaans
Lex, zoon van Bastiaan Van Hees en Lies Heymans
Jazz, dochter van Dieter Janssens en Stephanie Vermaercke

Angèle Janssens (1919)
Josephina Janssens (1929)
Louis Van Deuren (1942)
Jos Janssens (1956)
Frank Van Gompel (1983)
Maria Janssen (1931)
Gust Slegers (1929)
Jeanne Soffers (1936)
Eugeen Coomans (1920)
Louis Segers (1930)
Marcel Schoenmaekers (1938)
Jozef Iemants (1934)
Karel Verheyen (1950)
Julia Slegers (1931)
Louis Verheyen (1935)
Monique Segers (1958)
Wieza Van de Pol (1929)
Nar Maes (1923)

Huwelijken
31.10
08.11
28.12

Victor Van Meerten (1988) en Line Verckist (1989)
Albert Blockx (1955) en Lieve Van Bergen (1973)
Stef Fleerackers (1968) en Linda Van Breda (1968)
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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)

anny.vr
Sneeuw in #2370arendonk

monique_reniers
#framily #buddies #cuties #charle
#jakke #2370arendonk

jorisverv
Venster op poëzie
#gbsstjan #3ab #coteaching
#2370arendonk #gedichtendag
#gedichtendag2019

koenhenderieckx
Eskimo's gespot in
#2370arendonk!

marijke_gys
Winter is in town!
#winter #cold #freezing #frost
#nature #naturephotography
#arendonk #2370 #2370arendonk
#water #koud #koudhè #vriesweer
#natuurpunt @natuurpunt

me.ent.ﬂor
Time to log out, it’s weekend!
#walking #hiking #adventure
#log #treetrunks #winter
#cold #freezing #snow
#balancing #woods #forest
#fridayfun #weekend

ozzdorp_2370
#2370arendonk

kristel.peeters
'Sunday walk...' 'Zondagse wandeling...'
#talander #talanderwandeling
#2370arendonk #arendonk #belgie
#belgium #sunday #zon #zonnig
#sun #sunny #dochters #daughters
#winter #natuur #nature
#prachtiglicht #beautifulsky

frederik.vandevelde
After so many grey days, the
sun gave me a happy feeling
today. #momentoftheday
#pictureoftheday #miraclemorning
#happy #personaldevelopment
#nawolkenkomtzonneschijn
#2370arendonk #day38

