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Maak kennis met lokaal
dienstencentrum
‘Durgebont’
Lokaal dienstencentrum 'Durgebont' is een gloednieuw initiatief in
Arendonk. ‘Durgebont’ is een echt Arendonks woord dat ‘deurlijst’
betekent. Als je het ‘Durgebont’ binnenstapt, kom je terecht op een
bijzondere plek.
Je kan er met eender welke welzijnsvraag binnenwandelen (bv. je
bent mantelzorger en je vindt de weg niet binnen de hulpverlening,
je wil je dag zinvol besteden en iets bijleren, je krijgt de ene brief
na de andere en je weet niet wat je ermee moet ...). Samen met
jou wordt gezocht naar een passende oplossing. Je kan er andere
mensen ontmoeten en deelnemen aan leuke en interessante activiteiten, zoals lezingen, workshops of gezelschapsspelen.
Ook als vrijwilliger kan je in het ‘Durgebont’ op allerlei manieren
aan de slag: helpen in de cafetaria met de bediening of decoratie,
mee nadenken over lezingen en infomomenten, praktische hulp bij
activiteiten … er is altijd wel iets waarmee je kan helpen!
Elke maand is er een nieuw thema waar rond gewerkt wordt. In april
staat bijvoorbeeld alles in het teken van gezondheid. Maar ook klimaat, vrijwilligers, zelfzorg … zijn thema’s die de komende maanden
aan bod komen. Het thema wordt doorgetrokken in de lezingen en
workshops die die maand georganiseerd worden, maar ook in het
aanbod en de decoratie in de cafetaria.
Uiteraard zijn er ook heel wat terugkerende activiteiten, zoals tai
chi, het mantelzorgcafé of gezelschapsspelletjes spelen.
Alle activiteiten in het lokaal dienstencentrum worden aangekondigd in een driemaandelijkse activiteitenkalender. Je kan de kalender meenemen in het gemeentehuis, de bib of het Sociaal Huis. Of
raadpleeg hem online op www.arendonk.be/lokaal-dienstencentrum-durgebont.

Lokaal dienstencentrum ‘Durgebont’
Vrijheid 100 (cafetaria OCMW)
014 40 10 50 – durgebont@arendonk.be
Openingsuren: elke dag van 13.30 uur tot 17.00 uur
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Joodse vrouw bezoekt Arendonks gezin dat
haar opving
Als klein meisje kreeg de joodse Marguerite-Rose
Birnbaum tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak
bij de Arendonkse familie Dincq. Op 23 december
2019 kwam zij voor de tweede keer in haar leven naar
Arendonk, om nog één keer de plaats te bezoeken
waar ze onbekommerd haar eerste levensjaren doorbracht.

Het verhaal van Marguerite-Rose Birnbaum
De ouders van Marguerite-Rose Birnbaum vluchten
in de jaren ’30 van Duitsland naar België. Op 4 februari 1943 wordt met Marguerite-Rose hun eerste en
enige kind geboren. Wat later moet het gezin onderduiken en belandt de familie Birnbaum in een klooster
in de buurt van Luik, waar de plaatselijke dorpspastoor
zich over hen ontfermt.
150 kilometer verder in Arendonk staat Pierre
Dincq, een mijningenieur, aan het hoofd van de dynamietfabriek in Poederstraat. Midden in de oorlog,
in juni 1943, krijgt mevrouw Dincq telefoon van haar
broer, de dorpspastoor uit Luik, met de vraag of zij
een klein joods meisje onderdak willen geven. Er
wordt niet getwijfeld en Marguerite-Rose Birnbaum
verhuist naar Arendonk. Als joods meisje wordt zij in
het katholieke doopregister van de Voorheide ingeschreven. Voor de fabrieksarbeiders en buren gaat ze
door als een nichtje van de familie Dincq.
In de nacht van 20 op 21 juli 1944, kort na de landing
in Normandië, wordt Pierre Dincq samen met twintig
andere Arendonkenaars door leden van de Gestapo
opgepakt. Pierre Dincq belandt in de concentratiekampen van Buchenwald en Dachau. Hij overleeft het
laatste kamp en Dachau wordt door de Amerikanen

bevrijd op 19 mei 1945. Enkele dagen later overlijdt de
directeur aan uitputting en opgelopen ziektes.
Na de bevrijding wordt Marguerite-Rose Birmbaum
onaangekondigd door haar joodse vader opgehaald
bij haar opvangfamilie. De zonen Dincq vinden bij hun
thuiskomst uit school geen spoor meer van het joodse
meisje. Na enkele jaren emigreert de familie Birnbaum
vanuit Brussel naar Canada. Pas na het overlijden van
haar ouders ontdekt Marguerite-Rose haar Arendonkse geboorteakte.
Meer dan vijftig jaar na haar vertrek uit haar onderduikadres in Arendonk gaat zij op zoek naar haar
pleegfamilie. Met behulp van de paters-Jezuieten in
Turnhout vindt ze de kinderen Dincq terug en in 1996
ontmoeten zij elkaar opnieuw. Datzelfde jaar worden
de namen van het echtpaar Dincq-Elens bijgeschreven in de gedenkmuur van het Yad Vashem museum in
Jeruzalem als ‘Righteous Among the Nations’, ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’.

Tweede bezoek aan Arendonk
Afgelopen kerstperiode kwam Marguerite-Rose Birnbaum, intussen 76 jaar, opnieuw naar Arendonk om de
familie te ontmoeten met wiens lot zij verbonden werd
door de Tweede Wereldoorlog. Zij werd samen met
de familie Dincq officieel ontvangen in het gemeentehuis. Op de tonen van de Last Post werden daarna
bloemen neergelegd aan het herdenkingsmonument
op de markt. Aansluitend ging een receptie door in het
heemhuis, waar Marguerite-Rose Birnbaum en de familie Dincq Arendonkenaren ontmoetten die zij in de
periode ’40-’45 gekend hebben of wiens familieleden
ook werden weggevoerd door de Duitsers in 1944.

Marguerite-Rose Birnbaum wordt vastgehouden door Marcq Dincq,
de zoon van Pierre en
Marie-Joséphine Dincq,
in augustus 1944.
© United States Holocaust
Memorial Museum, courtesy
of Marguerite Birnbaum

Marguerite-Rose Birnbaum en Pierre Dincq, zoon van Marcq
Dincq en kleinzoon van Pierre en Marie-Joséphine Dincq,
tijdens haar bezoek aan Arendonk in december 2019.
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Waarin investeert Arendonk de komende jaren?
In december 2019 werd het meerjarenplan 20202024 goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarin
staat wat het bestuur de volgende zes jaar wil realiseren. In totaal zullen er in de periode van 2020 tot
2024 voor meer dan 42 miljoen euro investeringen
gebeuren. Ruim 15 miljoen daarvan kan bekostigd
worden via subsidies. We geven je graag een overzicht van de belangrijkste investeringen voor de komende jaren.

Gemeentelijke infrastructuur
1. Brandweerkazerne
De bestaande brandweerkazerne wordt gerenoveerd tegen 2024. Er worden aanpassings- en uitbreidingswerken uitgevoerd in functie van nieuwe,
gescheiden sanitaire voorzieningen en kleedkamers.

2. Recyclagepark
Nog dit jaar wordt gestart met de aanleg en uitbouw
van het recyclagepark aan Hoge Mauw.
3. Gemeentelijke werkplaats
De gemeentelijke werkplaats in Brandstraat wordt
de volgende jaren verbouwd. Er komt een nieuw
kantoorgebouw met sanitaire voorzieningen voor
het personeel, er wordt een centraal magazijn ingericht en er komt een luifel voor het bestaande voertuigenarsenaal.
4. Nieuwbouw of aankoop doorgangswoningen
In 2020 en 2021 koopt het lokaal bestuur een drietal woningen of appartementen aan die ingezet
zullen worden als doorgangswoning.

Wegen- en rioleringsprojecten
5. Rioleringswerken Heirbaan, Dopheidestraat,
Aartrijtstraat en Reenstraat & rioleringswerken en
heraanleg Wezenstraat, Begijnhof en Wampenberg
In Heirbaan, Dopheidestraat, Aartrijtstraat en
Reenstraat wordt een gescheiden riolering aangelegd. We maken van de gelegenheid gebruik om ook
het wegdek te vervangen door asfalt. Er zal ook vernieuwing en uitbreiding gebeuren van de openbare
verlichting.
Ook op het traject Wezenstraat - Begijnhof - Wampenberg (tot aan de kapel) wordt een gescheiden
riolering aangelegd. Tegelijk worden deze straten
heraangelegd met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.
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6. Fietspad naar Retie en riolering Hertevelden
Het fietspad naar Retie wordt ontdubbeld. We hopen dat deze werken kunnen starten in 2023. Tegelijkertijd wordt riolering aangelegd in Hertevelden.
7. Fietspad naar Oud-Turnhout
Er wordt een gescheiden fietspad aangelegd
richting Oud-Turnhout, vanaf het kruispunt Schotelven - Bergen. De voorbereiding hiervoor zijn al
volop bezig.
8. Fietssuggestiestroken ‘processietoer’
Om de aanwezigheid van fietsers meer te benadrukken, worden fietssuggestiestroken geschilderd in de
straten van de ‘processietoer’ (Vrijheid, Koeistraat,
Hovestraat en Wezenstraat).

Vrijetijdsinfrastructuur
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9. Sporthal
Aan Sportpark Heikant wordt een nieuwe sporthal
gebouwd voor de talrijke Arendonkse zaalsportverenigingen.

13. Renovatie GBS Voorheide
Gemeentelijke basisschool Voorheide krijgt een
nieuwe vleugel tegen 2023. De containerklassen
worden weggewerkt en de school wordt geüpdatet
naar een hedendaagse infrastructuur.

Duurzaamheid
14. Renovatie dak zwembad en plaatsing zonnepanelen
Na de renovatie van het onthaal en de kleedkamers van het zwembad in 2018, wordt in de periode
2020-2021 het dak aangepakt. Er worden meteen
ook zonnepanelen geplaatst.
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10. Toelage voor atletiekpiste ARAC
De gemeente voorziet een financiële toelage voor
atletiekclub ARAC. De club kan hiermee een tartanpiste (soort kunststof) aanleggen in Sportpark
Heikant.

15. Investeringen in verschillende duurzaamheidsprojecten
Het lokaal bestuur investeert in diverse projecten,
o.a. vervanging van voertuigen, plaatsen LED-verlichting, plaatsen zonnepanelen …

11. Investeringen in jeugdlokalen
De Arendonkse jeugdbewegingen kunnen jaarlijks
tot 10 000 euro aan investeringen aan hun jeugdlokalen terugvorderen van het gemeentebestuur. De
bedoeling is dat hun lokalen brandveiliger en energiezuiniger worden.

Onderwijs
12. Nieuwe school voor GBS Sint-Jan
Gemeentelijke basisschool Sint-Jan zit nu nog verspreid over twee locaties, in Kerkstraat en Schoolstraat. Tegen 2022 wordt de school samengevoegd
op één locatie in Kerkstraat. De werken voor de
gloednieuwe school gaan nog dit jaar van start.
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Honderd jaar Boerinnenbond, KVLV,
in Arendonk
Al honderd jaar hebben Ferm en haar vrijwilligers een impact op vrouwen in Arendonk en daar zijn ze best trots op.
Hun geheim voor een lang leven? Regelmatig de pauzeknop
indrukken om na te gaan of je nog steeds ‘goed bezig’ bent.
Ferm is het verhaal van een nieuwe start, klaar voor de uitdagingen van morgen, met respect voor de diepe wortels in
het verleden. In dit magische jaar 2020 mag Ferm dubbel
vieren: het eeuwfeest in Arendonk én een nieuwe naam.

De Arendonkse Boerinnenbond groeide snel en evolueerde
naar een vereniging voor alle vrouwen. In 1971 veranderde
de naam dan ook naar ‘KVLV’: Katholiek Vormingswerk van
Landelijke Vrouwen. Vanaf 2020 groeien ze verder onder
de naam ‘Ferm’.

Activiteiten voor jong en oud

Ferm zet steeds in op het verruimen van hun blik en het
openzetten van hun deuren. Zo gingen ze Irakees koken in
het asielcentrum, en nodigden ze daarna op hun beurt de
bewoners uit in het Sint-Claracollege om samen oerdegelijke Vlaamse kost te maken. En wie herinnert zich de beklijvende uiteenzetting nog van Dov Nash, een joodse man die
het vernietigingskamp in Auschwitz overleefde?
Het kernteam van Ferm zorgt elk jaar weer voor een goedgevuld programma, met lezingen, sport- en kookactiviteiten, crealessen, een escaperoom … Kortom, activiteiten
waarbij zowel jong als oud aansluiting vindt. De bestuursleden blijven ook hun leden persoonlijk uitnodigen om deel
te nemen, sociaal contact blijft immers het belangrijkste!

Van ‘Boerinnenbond’ naar ‘KVLV’ tot ‘Ferm’

In januari 1920 ontvingen alle belanghebbenden van
Arendonk een schriftelijke uitnodiging van de algemene
Boerinnenbond in Leuven. Zij organiseerden een voorbereidende vergadering over de noodzaak, het nut, de werking
en het doel van een boerinnenbond.
De stichtingsvergadering van de Arendonkse Boerinnenbond vond plaats op 8 februari 1920. Meteen waren er 65
leden. Het bestuur bestond op dat moment uit voorzitster
Catharina Van Gorp, vrouw van burgemeester Lens, ondervoorzitster Paulina Meulemans, schrijfster/schatbewaarster
Carolina Maes en zeven bestuursleden. Het lidgeld bedroeg
3 BEF.
Door het agrarische karakter kwamen de vrouwen enkel
samen op zondag, van oktober tot februari. De andere
maanden waren te druk voor de boerinnen. Ze bespraken
het reilen en zeilen op de boerderij, anno 1920 was dat
onder meer de boekhouding, eerste hulp bij ongevallen,
(op)voeding van de kinderen en ‘middelen om van kiekens
veel eieren te krijgen’.
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Ferm wil een bruisende organisatie blijven, met een groot
aanbod aan activiteiten. De nieuwe wind die Ferm laat
waaien, sluit sterk aan bij de veranderende leefwereld en
behoeften van vrouwen en gezinnen. Ferm past zich aan en
ontdekt nieuwe formules om mensen samen te brengen,
waarbij vernieuwing en sociaal engagement aandacht en
ruimte krijgen. Zo geven de dames van Ferm meer waarde
aan het leven, elke dag. Ferm is alvast klaar voor de toekomst. Op naar de volgende honderd jaar!
Vier je mee het honderdjarig bestaan van Ferm? Op zondag
26 april 2020 is er een feestelijke mis in de Onze-LieveVrouwekerk, opgeluisterd door gospelkoor White Coffee.
Aansluitend is er nog een receptie in De Ster.

Ons Kookboek
Wat in 1927 begon als een eenvoudig ‘Ons Kookboekje’,
groeide uit tot dé kookbijbel in Vlaanderen. In verschillende versies prijkt hij in bijna elke Vlaamse keuken. Gastronomie evolueert, de eetcultuur past zich aan. ‘Ons
Kookboek’ gaat mee met de tijd en trotseert de jaren op
grond van kwaliteit, eenvoud en volledigheid met meer
dan 1 700 gegarandeerd goede recepten.

Bewegen op verwijzing
Heb je moeite om in beweging te komen? Weet je
niet goed of je wel genoeg beweegt? Heb je een zittend beroep? Dan is bewegen op verwijzing zeker
iets voor jou! Maak kennis met onze beweegcoach
Lynn Marien.
Lynn, stel jezelf eens even
kort voor.
Ik ben Lynn Marien, 21 jaar
en bewegingsdeskundige.
Ik woon in Wechelderzande
en ben al van kleins af aan
zeer sportief. Sinds mijn
veertiende ben ik actief
als wielrenster en is wandelen één van mijn meest
ontspannende activiteiten.
Mijn doel als bewegingsdeskundige is vooral om
niet enkel zelf gezond te
leven, maar om mijn kennis ook te delen met andere
mensen. Zo wil ik ervoor zorgen dat ook anderen op
een leuke en sportieve manier door het leven kunnen
gaan.
Is het de bedoeling dat jouw cliënten even sportief
worden als jij?
Nee, zeker niet. Mijn doel is om mensen te laten inzien
dat bewegen een belangrijk deel is van het leven en dat
dit ook op een leuke manier gerealiseerd kan worden.
Door middel van coachende gesprekken ga ik samen
met mijn cliënten op zoek naar een op maat gemaakt
beweegplan.
Hoe komen mensen bij jou terecht?
De eerste stap wordt gezet door de huisarts van de
cliënt. Om een traject bij een beweegcoach te starten,
heb je een voorschrift nodig voor ‘bewegen op verwijzing’. Daarna kan je mij contacteren om een afspraak te
maken. We gaan dan samen van start om een gepast
beweegplan op te stellen. Na een aantal opvolgende
gesprekken, met eventueel wat aanpassingen aan het
beweegplan, is het de bedoeling dat je uiteindelijk op
zelfstandige basis verder kan.

Ik wist da!
Wie het kruiswoordraadsel in de vorige editie juist invulde, vond het
woord ‘vuurkorf’ in de rode kader. Christel Van Steenbergen werd
geloot als winnaar uit alle correcte antwoorden en nam een AHAbon ter waarde van 25 euro in ontvangst.
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GEMEENTE ARENDONK IN CIJFERS
163

Personeel
(gemeente, OCMW en AGB)

Burgerzaken

13 297
inwoners

6 658
mannen

1 470

vrouwen

898

6 639

380

huishoudens /
gezinnen

waarvan 765 in gemeentelijk onderwijs

leerlingen in het middelbaar onderwijs

waarvan 42 in deeltijds onderwijs (DONA)
leerlingen in het volwassenenonderwijs
(CVO)

leerlingen Academie Arendonk
leerlingen Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans Turnhout, afdeling Arendonk

huwelijken

2 578

< 18 jaar

8 557

18 – 64 jaar

2 162

> 65 jaar

afbeeldingen: www.freepik.com

leerlingen in het basisonderwijs

1 721
136

overlijdens

448

104
vrouwen

Deeltijds kunstonderwijs:

geboorten

leeftijd

personeelsleden

Onderwijs

5 447
128
129
103

59
mannen

Gemiddeld aantal bewoners asielcentrum

Kinderopvang

6
271

kinderopvanginitiatieven (waarvan 2 onthaalouders)
kindplaatsen in Arendonk

Sport

115 678
45

bezoekers zwembad

sportverenigingen
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Jaarverslag 2019
39
mannen

128

onderwijzend
personeel

89
vrouwen

Jeugd

7
261
96
191

Veiligheid

jeugdverenigingen
deelnemers activiteiten Grabbelpas
deelnemers gemiddeld/dag Speelpleinwerking
deelnemers gemeentelijke kampen

cultuurverenigingen
erkende buurtverenigingen

Bibliotheek

2 447
71 284

leden
uitleningen

Grondgebiedszaken

177

afgeleverde omgevingsvergunningen

Containerpark

3 080

478
34

interventies

vrijwilligers

Dienst dringende
geneeskundige hulpverlening
(DGH)

975
45

interventies

vrijwilligers

Sociaal Huis

Cultuur

38
52

Brandweer

ingezamelde asbestplaten

291
1 694
4 075

sociale
huurwoningen

3

sociale
koopwoningen

ritten Minder Mobielen Centrale
warme maaltijden aan huis

Ouderenzorg

70
220

serviceﬂats
bedden in Woonzorggroep Arendonk

Werk
76,54% werkzaamheidgraad binnen de bevolking
5,3% niet werkende werkzoekenden
18,1% niet beroepsactief (bv. studenten)
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Ben jij echt klaar voor Minoes of Max?
Een huisdier is een vriend voor het leven. En net zoals je
bij de keuze van je levenspartner niet over één nacht ijs
gaat, denk je best eerst goed na voor je een huisdier in
huis haalt. Onze gemeente kent heel wat dierenvrienden die je graag even uitleggen wat hun noden zijn en
welke regelgevingen er veranderd zijn.
Lieve: Een huisdier heeft aandacht nodig en een goede
verzorging. Dat betekent dat je er tijd en geld in moet
steken. De dagelijkse wandeling met je hond, de inentingen van je kat, het voedsel … Welke noden je dier heeft,
hangt af van het type huisdier. De één heeft wat meer
ruimte nodig, de ander wat meer verzorging. En hoe
leuk het ook is om een puppy of een kitten in huis te halen, ook huisdieren worden groot en zijn voor het leven.
Op sociale media verschijnen regelmatig berichten
over loslopende honden of katten die niet thuis zijn gekomen. Wat doet jou dat als dierenvriend?
Kim: Een hond of kat gaat al eens op verkenning. Zeker
een kat die niet de hele dag binnen in huis zit. Daarom
is het belangrijk dat je je hond of kat registreert, dat is
ook verplicht sinds 1 januari 2020. Dankzij de chip kunnen verloren gelopen huisdieren meteen terug naar hun
baasje gebracht worden.
Lieve: Baasjes moeten ook zélf hun katten laten steriliseren. Dat is één van de verantwoordelijkheden die je
hebt als houder van een huisdier. Het is strafbaar als je
dat niet doet.
Waarom is het zo belangrijk dat je je kat laat steriliseren
of castreren?
Kim: Vaak worden kattenliefhebbers met ongewenste
nestjes geconfronteerd en geven ze de kittens weg.
Maar die schattige kittens worden groot en passen soms
niet meer in het gezin. Dan belanden ze op straat of in
het asiel. Om ervoor te zorgen dat het aantal zwerfkat-

ten vermindert, moet je je kat laten castreren of steriliseren.
Lieve: Wist je dat een kattinnetje al na vijf maanden
vruchtbaar is en ze jaarlijks wel tot twee nestjes met drie
tot zes kittens kan krijgen? Jouw kattin en haar kittens
kunnen zo op vijf jaar tijd tot vijfduizend extra katten
voortbrengen. Je kater zorgt misschien zelfs voor een
veelvoud daarvan. Daarom moeten alle nieuwgeboren
katten sinds 1 april 2018 gesteriliseerd of gecastreerd
worden. Tegen januari 2020 moesten eigenlijk álle katten geboren na 31 augustus 2014 gesteriliseerd of gecastreerd zijn. Maar nog veel te weinig mensen weten
dat of doen dat. Terwijl het wel hun verantwoordelijkheid is.
Sinds 1 januari 2020 engageert ook het gemeentebestuur zich om de zwerfkattenproblematiek in Arendonk
aan te pakken. Hoe werkt dat juist?
Kim: Zwerfkatten leven in slechte omstandigheden en
zorgen geregeld voor overlast zoals opengescheurde
vuilniszakken, uitwerpselen, urine …
Lieve: Mensen kunnen daarom meldingen van zwerfkatten doorgeven aan de milieudienst. Intussen zijn we met
een aantal vrijwilligers die de katten dan ophalen en ermee naar de dierenarts gaan. Die zal de nodige zorgen
toedienen en de kat sterilliseren. Daarna wordt de kat
opnieuw uitgezet op de plaats waar ze gevangen werd.
Zo vermijden we dat een andere zwerfkat het territorium komt inpalmen.
Uit dierenliefde was ik hier zelf al langer mee bezig en
zorgde ik er op eigen houtje en met eigen middelen
voor dat zwerfkatten gesteriliseerd werden. Ik ben dan
ook heel blij dat de gemeente dit project op poten heeft
gezet.
Bedankt voor jullie engagement! Hopelijk volgen heel
wat dierenvrienden jullie voorbeeld.

Dierenvrienden Lieve en Kim

Rechtzetting
In de vorige ‘2370’ werd bij de toelages voor jubilea van verenigingen een verkeerd bedrag gepubliceerd.
Verenigingen die 50 jaar bestaan, ontvangen een toelage van 125 euro, niet van 25 euro.
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Brugwachterswoning brug 4 zoekt
enthousiaste ondernemer

is er directe aansluiting met natuurgebied het Goorken en
aan de overkant van het kanaal met Rode Del. Vanaf brug
4 kan langs de Wamp tot in het dorpshart van Arendonk
gewandeld worden.

De gemeenten Arendonk, Ravels, en Oud-Turnhout en de
provincie Antwerpen (ARO) nodigen kandidaat-ondernemers uit om een projectvoorstel in te dienen voor de uitbating van de brugwachterswoning aan brug 4 in Arendonk
(Moerenstraat 83). De ARO-partners zijn op zoek naar enthousiastelingen die een toeristisch-recreatieve invulling
willen geven aan deze mooie plek langs het kanaal DesselTurnhout-Schoten.

Dankzij de ligging dicht bij de kern van Arendonk, aansluitend op natuurgebieden en vlak aan het water, leent de
brugwachterswoning zich voor een toeristisch-recreatieve
invulling. Een extra belevingspunt langs het kanaal is een
troef voor de streek en geeft een toeristische impuls aan
het hele gebied.
Ben jij de enthousiaste ondernemer die wij zoeken?
Maak een projectvoorstel dat de ambities voor de brugwachterswoning aan brug 4 weergeeft. Naast het toeristisch-recreatieve concept dat je wil realiseren, bevat het
voorstel een bijhorend zakelijk plan. Geef ook aan welke
intenties tot samenwerking er zijn en een timing voor de
realisatie van het concept.

Vroeger was de woning de verblijfplaats van de brugwachter. Nu de werking van de bruggen grotendeels geautomatiseerd is, gaan we op zoek naar een nieuwe invulling voor
de brugwachterswoning.

Kandidaturen indienen kan tot 15 mei 2020. Je doet dat
per mail naar chiara.decaluwe@provincieantwerpen.be.
Alle kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.

Het brugwachtershuis aan brug 4 dateert van 1926. De
woning telt twee verdiepingen en heeft een grote tuin.
Renovatie- en opsmukwerken zijn nodig. Vanaf de woning

Heb je vragen of wil je de woning bezichtigen? Neem gerust contact op met Chiara De Caluwé, gebiedscoördinator ARO, via chiara.decaluwe@provincieantwerpen.be.
Ook op de gemeentelijke website vind je meer informatie.

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 1 mei 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. Wat is de naam van het nieuwe lokaal dienstencentrum?
2. Hoe heet de nieuwe beweegcoach van Arendonk?
3. Ferm viert dit jaar haar honderdjarig bestaan. Onder welke naam ontstonden ze honderd jaar geleden?
4. Naar waar brengen de vrijwilligers zwerfkatten?
5. Welke gemeentelijke locatie mocht in 2019 115 678 bezoekers ontvangen?
6. Op welke locatie zal de gemeentelijke basisschool Sint-Jan samengevoegd worden?
7. Wat is de naam van de Arendonkse familie die de joodse Marguerite-Rose Birnbaum opving in de Tweede
Wereldoorlog?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Je thuis delen, verrijkt je leven
“Of pleegzorg ons leven veranderd heeft? Het heeft
het vooral veel rijker gemaakt!” Aan het woord zijn
Griet, Inge en Machteld, drie trotse Arendonkse
pleegzorgers.
Griet en haar partner Ann:
✔ hebben een dochter van 9 jaar
✔ zijn een pleeggezin sinds 2014
✔ zorgen nu voor hun zevende en achtste
		 pleegkind, een meisje van 9 maanden en
		 een jongen van 15 maanden
Inge en haar man Marc:
✔ hebben een dochter van 22 die niet
				 meer thuis woont
✔ zijn een pleeggezin sinds 2010
✔ zorgen nu voor hun negende pleegkind,
				 een jongen van 9 jaar
Machteld en haar man Gert:
✔ hebben 2 zonen van 13 en 15 jaar
✔ zijn een pleeggezin sinds november 2019
✔ zorgen voor hun eerste pleegkind,
				 een meisje van 11 maanden oud

Jullie hebben allemaal een eigen gezin. Waarom hebben jullie gekozen voor pleegzorg?
Griet: Mijn partner Ann en ik zijn een pleeggezin sinds
2014. Onze dochter was toen 4 jaar oud. We wilden
niet zelf nog kinderen, maar we voelden wel dat er
nog plaats was in ons hart én in ons huis om voor kinderen te zorgen op die momenten dat ze het nodig
hebben.
Machteld: Bij ons is het altijd een droom geweest om
voor kinderen te zorgen. Met onze twee zonen was
ons gezin compleet, en we zijn allemaal gelukkig en
gezond. Daarom vonden we dat we gerust nog voor
iemand extra konden zorgen. Sinds november 2019 is
ons eerste pleegkind bij ons.
Inge: Bij ons ging het iets anders. Wij zijn er eerder
per toeval ingerold door een vriendinnetje van onze
dochter. Zij was thuis weggelopen en verbleef, samen
met haar drie zusjes, al twee weken in het ziekenhuis
omdat er nergens plaats was voor hen. Uiteindelijk is
ze zeven maanden bij ons gebleven. We werden dus
heel hard geconfronteerd met de lange wachtlijsten,
en we zagen ook hoeveel kinderen in een onveilige
situatie thuis moeten blijven, omdat er niet genoeg
alternatieven zijn. Daarom hebben we besloten om
kinderen te blijven opvangen.
Zijn er verschillende vormen van pleegzorg?
Inge: Jazeker. Je kan kiezen voor langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Daarbij duurt het verblijf één tot meerdere jaren, soms zelfs tot wanneer
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het kind op eigen benen gaat staan. Toch houdt het
kind in de mate van het mogelijke nog contact met
de ouders.
Je kan ook kiezen voor kortdurende of perspectiefzoekende pleegzorg. In dat geval verblijft het kind
enkele maanden in een pleeggezin, terwijl uitgezocht
wordt wat de volgende stap is. Kan het kind terug naar
huis, of moet er een andere oplossing gezocht worden?
Griet: Daarnaast is er nog crisispleegzorg, wat meestal
overgaat in perspectiefzoekende pleegzorg. De kinderen komen heel snel in ons gezin, en dan wordt er
verder gekeken naar de toekomst van het kind. Kan
het terug bij de ouders gaan wonen of lukt dit door
omstandigheden niet?
Machteld: Als na grondig onderzoek blijkt dat het kind
niet terug bij zijn ouders kan gaan wonen, wordt er
gezocht naar een oplossing op lange termijn.
Waarmee moet je rekening houden als pleegzorger?
Griet: Het is heel belangrijk om te beseffen dat zo’n
kind altijd met een rugzakje komt. Het gaat niet enkel
om de zorg voor een kindje, maar samen met het kind
komt ook het netwerk van het kind mee in je leven.
Machteld: Je moet je er ook heel bewust van zijn dat je
altijd te maken hebt met ‘gedeeld opvoederschap’. Je
moet vaak overleggen en vergaderen, bezoekregelingen respecteren … Het is samenwerken, zowel met de
ouders als met de dienst pleegzorg.
Inge: Inderdaad. Je vervangt de ouders niet, je vangt
hun kinderen op op de momenten dat zij het even niet
kunnen, of mogen. Het is ook belangrijk dat er een
goede samenwerking is met de ouders, en dat je de
ouders ook als ouders blijft zien. Bij pleegzorg gaat
het altijd om kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen
wonen, maar die wel in de mate van het mogelijke nog
contact houden met hun ouders.
Griet: Het is ook heel belangrijk dat je er echt met
heel het gezin achter staat, ook je eigen kinderen.
En dat je hen er ook van in het begin bij betrekt. Een
pleegkind in huis heeft een impact op iedereen, en die
impact is vooraf heel moeilijk in te schatten.
Machteld: De vorming die je vooraf krijgt van Pleegzorg provincie Antwerpen vind ik daarom heel belangrijk. Het hele gezin wordt daar ook bij betrokken,
iedereen wordt gehoord. Je wordt echt zo goed mogelijk voorbereid. En uiteraard word je vooraf ook uitgebreid gescreend.
Ik wist bijvoorbeeld niet hoe mijn zonen hiermee zouden omgaan. Twee pubers die er plots een pleegzusje
van 7 maanden oud bij krijgen, dat is voor hen ook niet
evident. Maar ik moet zeggen dat ze het fantastisch
doen, ze hebben haar vanaf de eerste minuut in hun
hart gesloten. Echt heel mooi om te zien.
Hoe heeft pleegzorg jullie leven veranderd?
Griet: Pleegzorger zijn heeft vooral ons leven verrijkt.
Niet alleen voor ons geldt dat, maar zeker ook voor
onze dochter. Zij heeft bijvoorbeeld al vroeg leren
omgaan met gevoelens als verdriet en loslaten. En ze
zegt ook vaak dat zij toch geluk heeft waar ze is ge-

Pleegzorgers Inge, Machteld en Griet

boren en dat zij gewoon kan opgroeien in haar eigen
gezin.
Machteld: Ik merk aan mijn zonen dat zij iets wereldser
zijn geworden. Ze zien ook dat niet alles in het leven
rozengeur en maneschijn is. Ze worden geconfronteerd met gezinnen die in moeilijkheden geraken en
waarvan de kinderen uit huis geplaatst moeten worden.
Inge: Inderdaad, mijn dochter zegt ook dat ze daardoor ook een hele andere kant van de maatschappij
heeft leren kennen, één waar ze normaal niet mee in
aanraking zou gekomen zijn.
We zijn blij dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Elk kind dat we
opvangen, zien we als een kindje meer dat een kans
krijgt op een goede ontwikkeling. En op die manier
proberen we de cirkel te doorbreken.
Wat willen jullie nog meegeven aan mensen die erover denken om pleeggezin te worden?
Inge: Niet alleen de klassieke gezinnen kunnen pleeggezin worden, ook als alleenstaande of als holebikoppel kan je kinderen opvangen.
Griet: Er zijn ook veel verschillende vormen van pleegzorg. Zelfs al heb je maar een weekendje per maand
tijd om een kind op te vangen, ook dat kan. Tijdens de
opstart kan je ook voor een deel zelf je profiel mee
bepalen. Zo kan je bijvoorbeeld aangeven hoe betrokken je wil zijn, of er problematieken zijn die je niet ziet
zitten, welke leeftijdsgroepen je wil opvangen … Wij
hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om enkel kinderen jonger dan 5 jaar op te vangen.

Machteld: Je moet ook niet zomaar op alles ‘ja’ zeggen. Het is altijd aan jou als pleegzorger om te bepalen of je op dat moment een kind kan opvangen of
niet. Of als je tussen twee kinderen in tijd nodig hebt
om dat te ‘verwerken’ of wat tijd te nemen voor je
gezin, dan kan dat zeker.
Inge: In mei wordt trouwens een infoavond over
pleegzorg georganiseerd in Arendonk. Als je wil weten of pleegzorg iets voor jouw gezin is, raad ik je zeker aan om hier naartoe te komen.
Griet: Zo’n infoavond is heel vrijblijvend, je bent absoluut nog niets verplicht daarna. Je kan op eender welk
moment stoppen met je voorbereiding.
Machteld: Ik zou iedereen aanraden om eens na te
denken over pleegzorg. Het is absoluut de moeite
waard!

Zelf je huis openzetten voor een pleegkind?
Huis van het Kind Arendonk en Pleegzorg Provincie Antwerpen organiseren op donderdag
14 mei 2020 om 19.30 uur een infoavond over
pleegzorg in zaal De Wamp. Kom gerust eens
luisteren of pleegzorg iets voor jou is!

Meer info
www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen
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Dhr. en mevr. Gijs - Faes
65 jaar getrouwd
Gijs Jozef °20.05.1930, Arendonk
Faes Maria °12.03.1931, Borgerhout
Gehuwd op 19 februari 1955

Dhr. en mevr. Jespers - Raeymaekers
60 jaar getrouwd
Jespers Frans °05.02.1938, Arendonk
Raeymaekers Elisabeth °27.08.1938, Oud-Turnhout
Gehuwd op 26 februari 1960

Dhr. en mevr. van Dooren - Vermeer
50 jaar getrouwd
van Dooren Petrus °01.04.1946, Eindhoven
Vermeer Christina °17.04.1949, Mol
Gehuwd op 24 oktober 1969

Dhr. en mevr. Vansweevelt - Achten
50 jaar getrouwd
Vansweevelt Albert °03.08.1948, Arendonk
Achten Elvire °25.10.1948, Antwerpen
Gehuwd op 5 december 1969

Dhr. en mevr. Rens - Keij
50 jaar getrouwd
Rens Cornelis °28.10.1942, Bergen op Zoom
Keij Christina °26.12.1947, Bergen op Zoom
Gehuwd op 11 december 1969

Dhr. en mevr. Boulliard - Verstichelen
50 jaar getrouwd
Boulliard André °15.02.1944, Arendonk
Verstichelen Rita °30.04.1944,Wilrijk
Gehuwd op 27 december 1969

Dhr. en mevr. van Gompel - Meuleman
50 jaar getrouwd
van Gompel Josephus °25.06.1948, Bladel
Meuleman Maria °14.03.1948, Retie
Gehuwd op 27 december 1969

Geboorten

Overlijdens

14.05
24.05
28.05
06.06
06.06
08.06
06.09
06.09
16.09
06.10
12.10
13.10
18.10
21.10
21.10

01.11
02.11
06.11
08.11
22.11
23.11
26.11
27.11
04.12
05.12
10.12
10.12
11.12
12.12
16.12
07.01
12.01
17.01

21.10
29.10
05.11
06.11
08.11
25.11
28.11
28.11
10.12
11.12
16.12
22.12

Lyo, dochter van Kevin Keersmaekers en Katrien Vanherck
Céleste, dochter van Jens Lenaerts en Chloë Blockx
Bliss, dochter van Pietjo Pruijmboom en Marloes van Rijswijk
Lore, dochter van Gert Damen en Sanne Dielis
Flor, zoon van Levi Geenen en Inge van Dooren
Matteo, zoon van Maarten Van Herpe en Jolien Wynants
Lies, dochter van Jan Van Cleuvenbergen en Jenny van Lieshout
Cas, zoon van Jan Van Cleuvenbergen en Jenny van Lieshout
Louise, dochter van Tom Slegers en Ine Adriaensen
Mike, zoon van Erik Merks en Melissa de Bruijne
Eren, zoon van Hyusein Hyusein en Semra Hyusein
Ray, zoon van Alastair Lidstone en Dorien Marien
Stan, zoon van Pieter Audenaert en Melissa Feyen
Warre, zoon van Ronald Heuveling en Yvette Michelbrink
Jessica, dochter van Joseph Ramzi Youssef Awad
en Eriny Adel Kamel Rezkalla
Mex, zoon van Nick Bosmans en Nele Blockx
Lou, zoon van Nik Vervecken en Sofie Meeuwssen
Valentine, dochter van Dennis Raaymakers en Stefanie Walbers
Pien, dochter van Tom Van Gool en Florence Geuens
Lara, dochter van Benny Laurijssen en Susanne van Gool
Abel, zoon van Jonas Van Berlo en Julia Brands
Pelle, zoon van Tom Vervecken en Toke Kivit
Andreas, zoon van Kristof Dillen en Michèle Carpentier
Hidaya, dochter van Hicham Drif en Hanane Rabouz
Amélie, dochter van Nicky Cooreman en Els De Pauw
Flo, dochter van Jasper Vangool en Marieke Cools
Gabriel, zoon van Valerie Eyong en Rhoda Eyong

Daniëlla Vermeiren (1973)
Paul Geudens (1960)
Norma Aerts (1938)
Julia Embrechts (1925)
Bertha Meulemans (1932)
Robert Steemans (1954)
Els Meeuws (1936)
Leonie Segers (1936)
Willy Maes (1945)
Frans Van Reusel (1928)
Maria Hermans (1931)
Willem Poppeliers (1928)
Wim Hendrickx (1944)
Gust Meeus (1940)
Alice Van Dael (1935)
Leo Huybrechts (1947)
Mette Vos (1939)
War Hulselmans (1930)

Huwelijken
30.11
30.11
07.12
23.12
25.01
01.02

Brent Breugelmans (1988) en Leen Bruyninckx (1988)
Siem Van Mechelen (1989) en Sara Van Hecke (1989)
Martin Paeshuyse (1968) en Nel Jansen (1973)
Benny Smets (1971) en Monique Vercammen (1964)
Luc Wynants (1983) en Shana Caers (1992)
Pieter Erpels (1988) en Griet Heymans (1982)
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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)

hildesmeyers
Voordeel van de nacht...nog
eerst de mooiheid van de natuur
bewonderen... voordat de storm
er is ...#mindfullness #nature
#stormiscoming #wolkjes #sunrise
#stormydaysahead #2370arendonk

gertstymans
Zwemmen in eigen dorp,
niks leuker dan dat.
En nadien een lekkere
pannenkoek! #2370arendonk
#zwembadarendonk

marchayen75
Quickride @#arendonk
#Demarragecyclingteam
#demarrage #bellocyclist
#oakleycycling thankgodistrideday
#stoemper #2370arendonk #jeben
tvanarendonkals#hastagdemarrage

academiearendonk
#academiearendonk #dko
#deeltijdskunstonderwijs
#2370arendonk #academie #color
#painting#education#belgium#art
#teaching#atelierlevendmodel

familie.brand
Arendonk.BE Paar dagen geleden...
#2370arendonk

vangoolmarjolein
#azs2020 #winterfeest #2370
#2370arendonk

van_arendonk_als
Vrieskou in Arendonk
@karooolala
#arendonk #inarendonk
#2370arendonk #vrieskou
#natuurfotografie

biekemeeus
Wij zijn er weer helemaal klaar
voor, ons assortiment is weer
aangevuld! Vandaag geopend
van 13-18.30u #chocolatier
#ambachtelijk #melo-cakes
#pralines #2370arendonk
#zoetjesenzundjes
@biekemeeus

tuintaferelen
avontuur om de hoek :-) SUPER
tof #tuinpret #tuintaferelenbis
#camperlife #2370arendonk
#kamperen #fijnombuitentezijn
#fijnommetfamilietezijn
#winterzon #voedselbosindemaak
#tijdvanhunleven #tijdvoorelkaar
#paradijs

