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Personeelsnieuws
Nieuwe gezichten in het gemeentehuis
Sinds 1 juni 2020 versterkt An Lavrysen
de administratie van de technische
dienst als deskundige infrastructuur. De
voorbereiding en de opvolging van alle
werken aan de gemeentelijke gebouwen
vormen de kerntaak van haar functie.
De ervaring die ze heeft opgebouwd in
een Arendonks bouwbedrijf zullen haar
daarbij goed van pas komen. Samen met
de coördinator technische dienst zal
zij ervoor zorgen dat de gemeentelijke
infrastructuur in goede conditie blijft.
Tot haar takenpakket behoort naast de opmaak van beheers- en investeringsplannen ook de opmaak en opvolging van uitvoeringsdossiers
voor verbouwingen of nieuwbouw. Daarnaast ondersteunt ze dagelijks
het ganse team van de technische dienst en werkt ze nauw samen met
de werkleider en ploegbaas infrastructuur.
Aan de blauwe balie in het gemeentehuis kan je Eva Verbeek terugvinden
als deskundige cultuur. Sinds 1 september 2020 maakt zij deel uit van de
dienst vrije tijd. Zij volgt op wat er in
Arendonk gebeurt op vlak van cultuur,
ondersteunt de uitvoering van het lokale cultuurbeleid en is secretaris van
de gemeentelijke cultuurraad. Daarnaast staat zij mee in voor het dagelijks
beheer van het gemeenschapscentrum.

Lokaal dienstencentrum Durgebont breidt uit
Els Vangool versterkt sinds 1 augustus
2020 deeltijds het team ouderenbeleid
en zal specifiek de uitbouw van lokaal
dienstencentrum Durgebont op zich
nemen. Els heeft als zorgkundige in de
thuiszorg gewerkt, nadien de bacheloropleiding sociaal werk gevolgd en aansluitend gewerkt voor het OCMW van
Turnhout. Deze ervaringen zal ze ten
volle inzetten in Arendonk zodat we
verder een gepast en eigentijds hulpaanbod aan onze senioren kunnen bieden.

Versterkingen in het poetsteam
In volle coronacrisis kan
het poetsteam natuurlijk
geen enkele medewerker
missen. Na het pensioen
van Liliane Bloemen, vonden we in Chris De Herdt
een waardige vervangster
om de taken van Liliane in
GBS Voorheide over te nemen. Chris zal de eerstkomende tijd ook de schoonmaakploeg van het zwembad versterken.

Sinds kort kan het poetsteam ook rekenen op twee
logistiek medewerkers. Op 1 juli 2020 zijn Valasia
Dalmatzi (links) en Isaura Hulselmans (rechts) met veel
enthousiasme van start gegaan. Zij zullen de poetscoordinator ondersteunen in haar taken. Zo staan zij in
voor het verwerken van bestellingen, het bevoorraden
van de locaties, het uitwerken van poetsschema’s en
worden zij voor de dagelijkse zaken het eerste aanspreekpunt voor de poetsmedewerkers.

Fatma en Daniëlle, twee medewerkers van het poetsteam, kozen intern voor volledig nieuwe werkposten in
het Sociaal Huis en het lokaal dienstencentrum. Voor
hen komen twee nieuwe medewerkers in de plaats:
Betty Van Meensel ging op 1 juni 2020 aan de slag in
GBS Sint-Jan (Schoolstraat) en Angela Luijken vervangt sinds 15 september 2020 als vlinder de zieken
en afwezigen in alle gemeentelijke gebouwen waar ons
poetsteam actief is. Welkom, dames!

Met pensioen

Betty Van Meensel

Angela Luijken

Monique Verheyen ging op 1 augustus 2020 op welverdiend pensioen. Zij heeft zich gedurende 32 jaar
op verschillende werkvloeren ingezet binnen het gemeentebestuur. Zij eindigde haar carrière bij het AGB.
Nu kan ze ten volle genieten van de rust en haar kleinkinderen. Geniet ervan, Monique!

Ik wist da!
Wie het kruiswoordraadsel in de vorige editie juist invulde,
vond het woord ‘gieter’ in de rode kader. Martijn De Vocht
werd geloot als winnaar uit alle correcte antwoorden en nam
een AHA-bon ter waarde van 25 euro in ontvangst.
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Vlegelpad op maat van kinderen
Een wandeling op kindermaat, dát hadden we nog
niet. En dat terwijl we toch een echte wandelgemeente zijn. Een klein gemis dus, waar het nieuwe
Vlegelpad nu met glans verandering in brengt. Met
een afstand van amper één kilometer is het Vlegelpad dan wel de kortste wandeling in ons aanbod, het
is ook met voorsprong de meest avontuurlijke!
Vlegel is een egel, hoe kan het ook anders. Het
verhaal doet de ronde dat hij al jaren in het parkje
tegenover het zwembad leeft. Hem spotten is niet
simpel. Overdag houdt hij zich immers goed verstopt. Pas wanneer iedereen slaapt, durft hij al eens
z’n pootjes te strekken om een frisse snuit te halen
op een wandeling door het park.
Die mooie wandeling deelt Vlegel nu graag met alle
kinderen. Dit spannend tussendoortje voor het hele
gezin vertrekt aan het infobord aan het bruggetje
over De Wamp. Wie wil, kan nog gauw van schoenen wisselen aan de ronde zitbank. Het traject loopt
door het parkgebied, over het knuppelpad, over de
rug van de Lamgodsberg, tot helemaal rond het
zwembad. Aan de achterkant van het zwembad werd
zelfs speciaal voor Vlegel een nieuwe voetweg en
een bruggetje over de sloot aangelegd. Let tijdens
de wandeling goed op de kleine plaatjes met het
hoofdje van Vlegel op. Met z’n spitse snuit wijst hij
je namelijk de te volgen route. Naar hartenlust klimmen, klauteren, kruipen, slingeren en je evenwicht
proberen te bewaren, kan allemaal op de avontuurlijke toestellen langs het traject. Een fraaie boomhut
vormt het eindpunt van de wandeling.

Nog niet uitgespeeld? Probeer dan zeker
ook de nieuwe toestellen in de speeltuin aan
het zwembad. Met de nieuwe draad eromheen is de speeltuin veiliger dan ooit.
Nog niet genoeg kilometers in de benen?
Aan het infobord van het Vlegelpad (= wandelkooppunt 47) start onder meer ook het
Natuurwandelpad, een mooie wandeling
van 9,3 km.
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Van leegstaande brugwachterswoning tot
koffiehuis met B&B
Ooit al gelet op het oude, prachtige gebouw aan
brug 6? Dit authentieke huisje werd vroeger bewoond door onze brugwachters. De huidige brugwachters wonen zelf al lang niet meer aan de brug,
waardoor dit unieke pand leeg kwam te staan. Het
gebouw werd gerenoveerd door de Vlaamse Waterweg in 2015 en werd een tijdje verhuurd.
Samen met het provinciebestuur ging de gemeente
Arendonk op zoek naar een nieuwe bestemming
voor de brugwachterswoning. Deze bestemming
moest passen binnen het ARO-project. ARO vormt
een samenwerking tussen het provinciebestuur en
de gemeenten Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout.
Het project zoekt naar mogelijkheden voor verdere
economische, toeristisch-recreatieve en maatschappelijke versterking van de open ruimte in deze
gemeenten. Voor de brugwachterswoning werd
specifiek gezocht naar een toeristisch-recreatieve
invulling.
Op dat moment kwamen Patrick en Nikki met het
originele idee om er een koffiehuis met B&B te starten, waarbij verantwoord samen genieten en inclusie de drijfveren zijn. Zo zullen op termijn jongvolwassenen met een beperking worden ingezet bij de
bediening van de klanten. De Vlaamse Waterweg,
eigenaars van het gebouw, en het gemeentebestuur
vonden het plan fantastisch en gingen meteen akkoord.
Nadat de nodige toelating en het papierwerk in orde
werden gebracht, het gebouw en de tuin werden ingericht én de coronamaatregelen werden versoepeld, kwam er eindelijk een openingsdatum in zicht.
Op 1 juli 2020 werd het vernieuwde koffiehuis met
B&B officieel geopend.
Op deze unieke locatie kan je rustig genieten van
onze authentieke brug aan het kanaal DesselTurnhout-Schoten. Ga gerust een kijkje nemen!
Patrick en Nikki zorgen alvast voor een fris of warm
drankje en een lekkere versnapering.
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Een speciale zomer voor de Arendonkse jeugd

Het coronavirus COVID-19 bracht een zomer om nooit
te vergeten, zeker ook voor alle jeugdwerkingen. Na
de lockdown slaagden enkele van onze jeugdbewegingen erin om hun wekelijkse activiteiten met de nodige
aanpassingen terug op te starten. Toch was het vooral
reikhalzend uitkijken naar de kampen. Al moesten die
wel aan strenge coronavoorwaarden worden georganiseerd, een hele uitdaging!

de animatoren van de andere groepen er niet in. Niemand liet de pret daardoor bederven, al zeker niet de
kinderen die door de extra inspanningen en creativiteit
van de animatoren toch superleuke dagen beleefden.

Speelpleinwerking Speelvogels kreeg gelijkaardige
voorwaarden opgelegd. An-Katrien en Charlotte gingen op 1 juli als hoofdanimatoren aan de slag, voor wat
hun laatste speelpleinzomer zou worden. Hun afscheid
hadden ze zich vooraf heel anders voorgesteld. Dag
één startte dan ook nog eens in de gietende regen, het
zat niet mee. De uitgestippelde werkwijze moest in de
eerste dagen nog wat worden verfijnd, maar vrij snel
vond iedereen toch zijn draai.

Op kamp in Oostham. © JRK Arendonk

De zes leeftijdsgroepen bleven strikt gescheiden, vanaf
de start van de vooropvang tot iedereen ‘s avonds was
opgehaald. Animatoren bleven de hele dag bij hun bubbel. Zelfs tijdens de middagpauze zat een babbel met
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Hetzelfde verhaal voor de kampen van de jeugdbewegingen. Er werden extra inspanningen geleverd en
kosten gemaakt om alles zo veilig en aangenaam mogelijk per bubbel te organiseren. De regels werden strikt
nageleefd, de schrik op besmetting zat er bij iedereen
goed in. Dat de leidingsploegen over heel wat talenten
beschikken, wisten we al langer. Toch moesten ze een
tandje bijsteken om een meer dan geslaagd en coronaproof activiteitenaanbod uit te werken. De leden genoten na alles wat ze al hadden moeten missen enorm
van hun kamp. Er werden nauwe banden gesmeed, nóg
meer dan in een normale zomer.

Bubbelpap! © Chiro Sint-Hubertus

Collega Tinne Roes van de jeugddienst stond voor een
spannend jaar. De eerste keer een Grabbelpasaanbod
uitwerken is niet niks. De teleurstelling was groot toen
de paasvakantie volledig in het water viel. De zomer
bood iets meer mogelijkheden, al kozen veel gemeenten ervoor geen Grabbelpas te organiseren. Niet zo in
Arendonk. De jeugddienst koos voor een beperkter
aanbod, maar slaagde er toch in om activiteiten in bubbels aan te bieden.
Waar het omnisportkamp begin juli af te rekenen kreeg
met een magere opkomst, werd het superheldenkamp
eind augustus wel een succes. In twee bubbels en met
veel aandacht voor hygiëne namen vooral kleuters deel.
Superhelden en tieners sloten augustus in schoonheid
af. De tieners moesten de Funky Fridays missen deze
zomer, maar kregen een Tienerweek in de plaats om
met leeftijdsgenoten aan deel te nemen.

Scouts Carpe Diem op kamp in coronatijden
Nagelbijtend hebben we afgewacht … En dan eindelijk
… kampen mogen doorgaan! De leiding was dolgelukkig maar ook een beetje zenuwachtig, want hoe moesten we de richtlijnen praktisch toepassen? Vooraf een
aantal keren de koppen bij elkaar steken via Zoom, zo
kwamen we tot heel wat mogelijke ideeën en oplossingen. Het terrein - dat gelukkig zeer groot was dit jaar
- moest verdeeld worden zodat alle bubbels de nodige
afstand konden bewaren ten opzichte van elkaar. De
gemeente leende ons verschillende wasbakken zodat
er voldoende plaats was om al die scoutshanden en
-tanden te wassen. Hygiënepakketten werden besteld
bij Colruyt, samen met extra zeep en ontsmetting. Verder werd elke bubbel voorzien van een eigen wc, met
afgebakende wachtrij, die dagelijks ontsmet werd.
De vijf bubbels hadden ook in deze coronatijden honger voor tien, dus de foeriersbubbel ging ook dit jaar
weer aan de slag. Met mondmasker hebben ze voor ons
weer geweldig lekkere kampkost klaargemaakt.
De aankomst werd gespreid. Elke bubbel kreeg een
ander uur en verder stond de leiding klaar om te
‘temperaturen’. Je zou het voor minder warm krijgen!

Per groep werden de nodige regels nog eens duidelijk
toegelicht. In het begin was het een beetje wennen,
maar uiteindelijk was de aanpassing vrij snel een gewoonte. De opening, sluiting en kampdans werden in
speciale formatie georganiseerd. Ondanks de social
distancing, bleef het groepsgevoel.
Door het plaatsen van een kabelbaan en het bouwen van
een klimmuur konden we de leegte van de tweedaagse
opvullen. Er werd namelijk aangeraden om op het kampterrein te blijven. Met aangepaste kampprogramma’s en
extra spelen en ideeën trokken we vol goede moed richting Oostkamp.
Normaal gaan de oudste leden de stad in om hun totem
te verdienen. Daarvoor moest een alternatief bedacht
worden. De leiding van deze groepen toonde zich van hun
creatiefste kant. De leden waren al even enthousiast en
hebben zo toch allemaal hun totem kunnen verzilveren.
Ondanks de vele nieuwe regels hebben de leden én leiding toch een geweldig kamp beleefd. Was het omdat we
al sinds half maart zo weinig échte sociale contacten hadden dat we nu, nog meer dan andere jaren, ervaren hoe
waardevol een jeugdbeweging is? Want na de lange lockdown was het écht een fantastisch samenzijn!
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Staycation zomer 2020
De zomer van 2020 was er eentje om nooit meer te
vergeten. In plaats van verre reizen te maken, kozen
veel mensen dit jaar voor een staycation vlakbij huis.
Benieuwd hoe onze Arendonkenaren hun zomervakantie beleefden?

S T A Y C A T I O N © sofie.lo – via Instagram - #2370arendonk

#Staycation ... as we dan toch niet op reis kunnen
... maken we "Cote les Rennen" gewoon in onze tuin.
© karinminnen – via Instagram - #2370arendonk

Genomen in onze tuin, die uitkijkt op het westen en
waar we dus regelmatig kunnen genieten van prachtige
zonsondergangen. © Karen Simons
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Na een heerlijk wandeling van (H)echt Arendonk … een
terraske. © Magdalena Martens

Thuis genieten van lekkere mosselen met frietjes dankzij Broekkant@home. © Fanfare Wampegalm

Vakantie in eigen dorp.
© naomi.raets - via Instagram - #2370arendonk

Gezellig vakantievieren in eigen tuin. Wat heb je nog
meer nodig. © Bianca Jacobs

Welkom in het gloednieuwe Parkcafé!

Danny Van den Ackervecken, een geboren en getogen Arendonkenaar, heropende eind augustus de
volledig vernieuwde cafetaria van het gemeentelijk
zwembad. Bij het binnenkomen, worden we vol enthousiasme verwelkomd. De cafetaria is bijna niet
meer te herkennen.
Danny, je kan er niet naast kijken. Naast een gloednieuw interieur, zien we ook een heel ander concept.
Hoe is het idee ontstaan dit zo aan te pakken?
Mijn uitgangspunt was meteen om van de verouderde zwembadcafetaria opnieuw een ontmoetingsplek
te maken. Door middel van een brainstormsessie
met interieurarchitect Nicole Van Beers en grafisch
ontwerper Joyce Pasmans hebben we de kernwaarden meteen vastgelegd.
Het Parkcafé ligt midden in het dorpshart. Het park,
de Lamgodsberg en de speeltuin nodigen uit om te
spelen en te bewegen. Met een warme huiskamersfeer als middelpunt willen we de mensen nog meer
naar deze omgeving trekken.
Op welke doelgroep focus je je?
We zijn er voor alle gasten, jong of oud. De ouder of
grootouder die naar zijn kind komt kijken tijdens het
schoolzwemmen, maar ook voor de jeugd, senioren
en alles wat daartussen zit. Met dit concept willen
we mensen verbinden. De deuren staan open voor
iedereen, voor een hapje en een drankje. Maar ook
voor de speeltuinbezoeker die enkel een flesje water
of een ijsje wil.

Wanneer kunnen we terecht in het nieuwe Parkcafé?
We zijn alle dagen open, soms gesloten. Nee, alle
gekheid op een stokje. Maar eigenlijk zal het wel zo
zijn. Uitgezonderd een jaarlijkse vakantie, is het de
bedoeling om de zaak zo maximaal mogelijk te openen. Concreet wil dat zeggen dat we dagelijks geopend zijn van 9.00 uur tot 1.00 uur, in de vakantieperiode openen we om 10.00 uur. Voor de bezoeker
van het zwembad, de mama die komt kijken naar de
zwemles, de verenigingen en heel de bevolking is dit
een meerwaarde.
Wat kunnen we op de menukaart terugvinden?
Het Parkcafé biedt een uitgebreide drankenkaart
aan met borrelhapjes, koffie en thee, speciale koffies, frisdranken, smoothies, soda’s, bieren, speciale
bieren en wijnen. Burgers, een lekkere croque … zullen de hongerige magen kunnen vullen. Kinderen
kunnen zich verlekkeren aan de overheerlijke poffertjes en churros.
Kunnen we ook de alom gekende zwembadhotdog
nog terugvinden op de kaart?
Voorlopig niet. We zijn nog op zoek naar het oude
recept. Mocht iemand dat in zijn bezit hebben, dan
horen we het graag!
Dankjewel voor het interview, Danny. Veel succes
met de nieuwe zaak!

Je geeft aan dat verbinding één van je kernwaarden
is. Wat bedoel je hier juist mee?
Naast het samenbrengen van mensen, ga ik er prat
op om ook samen te werken met in de eerste plaats
de gemeente en het zwembad, maar ook met lokale
verenigingen en bedrijven. Het Parkcafé moet helemaal verankerd zijn in de Arendonkse samenleving.
Dat is wat deze locatie verdient.
Intussen heb je drie maanden breek- en opbouwwerken achter de rug. De zomer was dus grotendeels
achter de rug toen het Parkcafé de deuren opende.
Jammer dat we de vakantie gemist hebben natuurlijk. Ook de Arendonkenaar miste zijn terras aan de
speeltuin. Maar onder het motto: “Als we het doen,
gaan we het goed doen”, ben ik ontzettend tevreden
over de meerwaarde die deze plaats te bieden heeft.

Parkcafe Arendonk
Van Eycklaan 7
info@parkcafearendonk.be
www.parkcafearendonk.be
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Handel, horeca en diensten in een levendige kern
Kriebelt het om te ondernemen? Plannen om een
eigen zaak te starten? Tijd voor een ommezwaai en
je bestaande zaak naar een nieuw niveau te tillen?
Ben jij zo iemand? Of ken jij zo iemand? Lees dan
zeker verder!
Gemeente Arendonk heeft een duidelijke toekomstvisie voor detailhandel in onze gemeente: een
goed basisaanbod behouden op maat van de inwoners en de omgeving, nu en in de toekomst. De focus zal daarbij in het bijzonder liggen op het kernwinkelgebied Vrijheid. Vooral daar willen we zo veel
mogelijk winkels, horeca en diensten. Dat maakt de
kern levendig, en verschillende zaken samen, dat
werkt versterkend. Twee bijzondere gemeentelijke
maatregelen zetten we hier daarom nog eens in de
kijker. Voor beide projecten kan de gemeente rekenen op steun van het Vlaams Agentschap Innoveren
& Ondernemen.
Subsidie kernversterkend detailhandelsbeleid

Wat? Starters en verhuizers die een leegstaand
handelspand in het kernwinkelgebied willen invullen, kunnen beroep doen op drie soorten subsidies.
De renovatiepremie komt tegemoet in de kosten
voor aanpassingswerken om van het leegstaand
pand een beter geschikt 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 die ze volgen en
advies dat ze inwinnen bij de opstart van hun zaak
of in de eerste drie jaar na de start. Ook voorbereidende kosten zoals marktonderzoek of begeleiding
bij de opmaak van een ondernemingsplan komen in
aanmerking.
Wie?
• Starters: al wie nog geen ondernemer is en wil
starten als ondernemer om een handelszaak, horeca of dienst uit te baten. Wie in het verleden
actief is geweest als zelfstandige in hoofdberoep
of bijberoep en na een onderbreking van minstens vijf jaar opnieuw wil starten, komt ook in
aanmerking.
• Verhuizers: een handelszaak, horeca of dienst
die al voor december 2017 bestond in Arendonk,
maar buiten het kernwinkelgebied én die zaak wil
verplaatsen naar een leegstaand handelspand in
het kernwinkelgebied.
Hoeveel? De renovatie-, starters- en verhuispremie
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voorzien telkens een tussenkomst van 70% van de
gemaakte kosten. De renovatiepremie bedraagt
maximaal 10 000 euro per aanvraag, de verhuis- en
starterspremie maximaal 5 000 euro. De combinatie van een renovatiepremie met een starters- of
verhuispremie is toegestaan.
Hoe? Kandidaten kunnen eender wanneer hun aanvraag indienen, maar dat moet wel vóór de effectieve start of verhuis. Dit project was oorspronkelijk
voorzien tot eind 2020, maar wordt nog verlengd
in 2021.
Meer info? arendonk.be/subsidie-kernversterkenddetailhandelsbeleid
Handelshuur korte duur Vrijheid 62

Wat? De gemeente stelt het pand op Vrijheid 62
ter beschikking voor starters, verhuizers of andere
tijdelijke invullingen via handelshuur van korte duur.
Bedoeling is om nieuwe projecten groeikansen te
geven, zodat zij hun concept kunnen proberen en
dat nadien op een andere plaats kunnen verderzetten.
Vrijheid 62 is een zeer centraal gelegen handelspand
in het centrum van Arendonk. De volledige breedte
van de gevel aan de straatzijde (9 m) heeft etalage van de vloer tot het plafond. De handelsruimte
heeft een oppervlakte van zo’n 55 m². Het is een
open ruimte, die naar eigen believen verder ingericht kan worden.
Het pand kan gehuurd worden voor detailhandel,
maar ook bepaalde diensten, ambachten, cultuur en
ontspanning komen in aanmerking. Kandidaten kunnen Vrijheid 62 huren voor maximum één jaar.
Wie?
Dit project richt zich in eerste instantie tot volgende kandidaten:
• starters die nog geen ondernemingsnummer
hebben;
• herstarters die na een periode van inactiviteit opnieuw willen starten;
• verhuizers: bestaande Arendonkse handelszaak
of dienst buiten het kernwinkelgebied die de intentie heeft naar het kernwinkelgebied te verhuizen en dat eerst eens wil uittesten.
Komen ook in aanmerking:
• bestaande Arendonkse ondernemer die een nieuwe
activiteit of deelactiviteit als handelszaak of dienst
wil starten (bijvoorbeeld een schrijnwerker die een
winkel met zelfgemaakte meubels wil starten);
• bestaande handelszaak of dienst buiten Arendonk
die de intentie heeft naar het kernwinkelgebied in
Arendonk te verhuizen en dat eerst eens wil uittesten;

• bestaande Arendonkse handelszaak of dienst die
om bepaalde redenen (bv. verbouwing, wegenwerken) tijdelijk een andere locatie nodig heeft.
Hoeveel? De huurprijs bedraagt 400 euro per
maand.
Hoe? Kandidaten voor Vrijheid 62 kunnen binnen
een zogenaamde ‘open oproep’ op elk moment hun
aanvraag indienen. Twee keer per jaar (30 november en 31 mei) worden alle ingediende kandidaturen
beoordeeld en wordt de huur effectief toegewezen.
De eerste ‘open oproep’ loopt dus tot 30 november
2020.
Meer info? arendonk.be/vrijheid-62

Koop lokaal in tijden van corona

Een welverdiende pluim voor al onze Arendonkse handelaars, horeca en diensten die ook in deze
moeilijke tijden dag in dag uit veilig en vol enthousiasme klaarstaan voor hun klanten.

www.koopinjebuurt.be - www.winkelhier.be

Wete da?
Ga in de artikels op zoek naar de juiste antwoorden en maak kans op een echt Arendonks geschenk! Bezorg het
woord in de rode kader samen met je naam en telefoonnummer uiterlijk zondag 1 november 2020 aan de dienst
communicatie. Dat kan in een envelop (dienst communicatie, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of via communicatie
@arendonk.be. Veel succes!
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is de naam van de zomerschool die gemeente Arendonk deze zomer organiseerde?
Wat voor dier is Vlegel?
Uit hoeveel leeftijdsbubbels bestond speelpleinwerking Speelvogels afgelopen zomer?
De uitbaters van het koffiehuis en B&B Brug 6 hebben twee drijfveren, verantwoord samen genieten en … ?
De subsidie kernversterkend detailhandelsbeleid bestaat uit drie soorten subsidies, de renovatiepremie,
starterspremie en … ?
6. In welke gemeente ging Scouts Carpe Diem deze zomer op kamp?
7. Op 1 september startte bij de dienst vrije tijd een nieuwe collega. Wat is haar voornaam?
8. Wat is de nieuwe naam van de cafetaria van het zwembad?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Met een vliegende start het nieuwe
schooljaar in

De laatste twee weken van augustus organiseerde het
gemeentebestuur zomerschool ‘De Vliegende Start’. De
bedoeling was om de verloren tijd een beetje in te halen
en een aantal kinderen van de Arendonkse basisscholen al
een voorzet te geven om het nieuwe schooljaar in te duiken. Thierry, coördinator van de zomerschool en tot voor
kort leerkracht aan gemeentelijke basisschool Sint-Jan,
neemt ons mee in de voorbereiding van dit project.
Eind juni. Telefoon. Of we het zagen zitten om een
zomerschool op te starten in Arendonk? Daar moesten we niet lang over nadenken. Bizarre tijden vragen
om ongeziene initiatieven, en we voelden dat hier
een gouden kans lag voor een duurzaam project. De
zomerschool kreeg een naam en werd een pilootproject voor een onderwijsvorm die de wallen van de
vakantie kan wegspoelen. Een zacht ontwaken. Een
versnelling hoger. Een vliegende start.
Pilootprojecten hebben één voordeel: alles kan en
niets ligt vast. Een locatie moesten we nog zoeken,
medewerkers nog ronselen. En zouden we wel stoelen
gevuld krijgen met enthousiaste leerlingen? Wat we
wel op overschot hadden, was ambitie. Het zou ons wel
lukken en we wisten wie we wilden bereiken én wat we
met hen wilden bereiken. Het doel was duidelijk: we
zouden onze leerlingen klaarstomen voor het nieuwe
schooljaar zodat ze met zelfvertrouwen en veel goesting hun nieuwe klas zouden binnenstappen. Hiaten of
leermoeilijkheden wegwerken, was niet onze ambitie,
daarvoor zijn twee weken te kort en de leerdomeinen
te divers. Maar we zouden er met veel enthousiasme
aan sleutelen en iedereen een programma op maat
aanbieden naargelang de leernoden.
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Onze intenties mochten op veel bijval rekenen. De
Arendonkse scholen reageerden massaal op onze oproep en al snel hadden we een mooie lijst met namen
voor onze neus liggen. Uit alle klassen, uit alle scholen.
Het zouden er 38 worden, kadetten om het nieuwe
schooljaar mee in te vliegen. We waren al trots geweest
met één klas, we konden er drie maken. Dat aantal gaf
ons ook meteen een ideale locatie: de bibliotheek van
Arendonk. Weg van de echte schoolomgeving, neutraal terrein voor alle leerlingen. Zaal De Wamp, zaal
De Vloed en het leescafé vormden de ideale omgeving
om met een groep tot leren en groeien te komen.
Weken werd er gepuzzeld. We vonden enthousiaste
jongeren om de groepen te begeleiden. We spraken
met vele ouders die verheugd waren dat hun kind een
plaats had gekregen in de zomerschool. De dagen kregen uren, pauzes, lesblokken. De lege gaten werden
inspirerende workshops voor lichaam en geest. We
plozen uit wat volgens ons het groepsgevoel, de zelfzekerheid en het algemeen welbevinden van de leerlingen kon verhogen zodat ze vol vertrouwen door de
schoolpoort zouden kunnen stappen op 1 september.
Op een bloedhete zomerdag lag het plots voor ons.
Een draaiboek voor de zomerschool en een schema
met een volledig opgevuld programma.
Op maandag 17 augustus stond een heel team klaar om
iedereen te ontvangen. Het duurde niet lang of de eerste gezichten kwamen om de hoek gestapt. Soms met
een klein hartje nog, maar allemaal heel nieuwsgierig
om te ontdekken of die zomerschool hun verwachtingen zou inlossen.
De eerste dag stond volledig in het teken van kennismaking en teambuilding om de geplande activiteiten
een sterk fundament te geven. Op het moment van dit
schrijven, een dikke week later, horen we op de achtergrond het geluid van kinderen die leren improviseren
met behulp van theatertechnieken. Heerlijk. Turbulentie is er uiteraard ook geweest, dat hoort zo. Maar
groepen werden gevormd, vriendschappen gesmeed
en velen kwamen uit hun schulp. Er komen nog een
aantal vermoeiende activiteiten aan en na tien intense
dagen wordt vrijdag de landing ingezet. 38 kadetten
zullen uitstappen, ieder op zijn of haar eigen bestemming. Stuk voor stuk trots dat ze erbij mochten zijn.

VAN HARTE PROFICIAT

Dhr. en mevr. Van Gorp - Van Hoof
60 jaar getrouwd
Van Gorp Josephus °08.02.1937, Arendonk
Van Hoof Maria °16.03.1937, Arendonk
Gehuwd op 30 mei 1960

Dhr. en mevr. Wouters - Swinnen
60 jaar getrouwd
Wouters Franciscus °23.05.1937, Arendonk
Swinnen Jeanne °05.04.1936, Arendonk
Gehuwd op 28 juli 1960

Dhr. en mevr. Koninckx - Van Deuren
60 jaar getrouwd
Koninckx Laurentius °20.09.1940, Arendonk
Van Deuren Germaine °30.12.1940, Arendonk
Gehuwd op 10 augustus 1960

Dhr. en mevr. Lemmens - Vandenbossche
50 jaar getrouwd
Lemmens Joannes °20.02.1949, Ravels
Vandenbossche Bertha °09.12.1952, Mol
Gehuwd op 20 maart 1970

Dhr. en mevr. Timmermans - Hermans
50 jaar getrouwd
Timmermans Wilhelmus °07.06.1952, Bladel (NL)
Hermans Anita °27.10.1952, Arendonk
Gehuwd op 3 april 1970

Dhr. en mevr. Claessen - Blockx
50 jaar getrouwd
Claessen Raymond °20.11.1947, Oud-Turnhout
Blockx Jacquelina °24.01.1949, Arendonk
Gehuwd op 15 mei 1970

Dhr. en mevr. Faes - Camps
50 jaar getrouwd
Faes Ludo °12.04.1950, Arendonk
Camps Josephina °23.01.1948, Arendonk
Gehuwd op 22 mei 1970
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Dhr. en mevr. Meulemans - Raeymaekers
50 jaar getrouwd
Meulemans Gaston °25.01.1948, Arendonk
Raeymaekers Josepha °16.05.1949, Arendonk
Gehuwd op 22 mei 1970

Dhr. en mevr. Neuerburg - Dénis
50 jaar getrouwd
Neuerburg Clement °23.04.1944, Deventer (NL)
Dénis Renée °26.05.1944, Haren (Nederland)
Gehuwd op 6 juni 1970

Dhr. en mevr. De Laat - Goris
50 jaar getrouwd
De Laat Alois °10.02.1949, Arendonk
Goris Marie-Josée °08.08.1951, Turnhout
Gehuwd op 30 juni 1970

Dhr. en mevr. Latorre - Keersmaekers
50 jaar getrouwd
Latorre Giuseppe °20.09.1947, Palazzo Gervasio (IT)
Keersmaekers Anny °13.09.1950, Arendonk
Gehuwd op 3 juli 1970

Dhr. en mevr. Paeshuyse - Ilegems
50 jaar getrouwd
Paeshuyse Guido °13.11.1947, Arendonk
Ilegems Magda °28.04.1950, Arendonk
Gehuwd op 3 juli 1970

Dhr. en mevr. Willems - Vandecraen
50 jaar getrouwd
Willems Jan °19.08.1948, Arendonk
Vandecraen Maria °24.05.1949, Dessel
Gehuwd op 10 juli 1970

Dhr. en mevr. Maris - Cambré
50 jaar getrouwd
Maris Willy °12.04.1943, Arendonk
Cambré Christiana °05.10.1947, Arendonk
Gehuwd op 17 juli 1970

Dhr. en mevr. Mangelschots - Devrindt
50 jaar getrouwd
Mangelschots Jan °07.04.1949, Mol
Devrindt Irène °30.03.1947, Genk
Gehuwd op 8 augustus 1970

Geboorten

Overlijdens

05.01
16.02
02.03

04.05
11.05
19.05
20.05
21.05
21.05
24.05
25.05
26.05
02.06
04.06
08.06
13.06
16.06
23.06
29.06
02.07
10.07
19.07
26.07

06.03
14.03
19.03
28.03
30.03
02.04
06.04
09.04
10.04
10.04
11.04
12.04
15.04
17.04
21.04
30.04
30.04
10.05
12.05
13.05
14.05
27.05

Achiel, zoon van Siem Van Mechelen en Sara Van Hecke
Mila, dochter van Wim Geerts en Jenne Blockx
Diogo, zoon van Lourenço Amorim Diogo en
Correia De Freitas Pinheiro Andreia
Thorre, zoon van Stijn Deckx en Jolien Van Ballaer
Monjana, dochter van Ramon Van der Heijden en
Christiana Van Herck
Kenza, dochter van Zakaria Ghazouani en Katarzyna Krupka
Liano, zoon van Stef Wauters en Imke Roothooft
Lyonn, zoon van Christophe Grieten en Stefanie Van Beers
Lucien, zoon van Anton Vervecken en Kim Maes
Luca, zoon van Carlo Latorre en Lies Mertens
Otis, zoon van Bart Versteynen en Gitte Debondt
Noah, zoon van Wim Leyten en Ellen Donders
Odile, dochter van Thomas Engelen en Nathalie Vanlimbergen
Remi, zoon van Bjorn Van Poppel en Joke Vancraenendonck
Tess, dochter van Tommy Martens en Michelle Pelkmans
Stan, zoon van Laurens Verstraelen en Gitte Willems
Fleur, dochter van Bram Vinckx en Kimberley Cools
Hannah, dochter van Kenneth Van Campfort en Elke Caers
Yeleysa, dochter van Serge Meeus en Cynthia Van Mol
Amy, dochter van Melita Van Meijl
Mien, dochter van Niels Van Deuren en Hanne Voet
Marie, dochter van Pascal Van Poppel en Manoke Gerstmans
Marilou, dochter van Jan Vanhout en Lara Moons
Fransien, dochter van Cedric Schuermans en
Lindsey Van Rooy
Marcel, zoon van Rob Brouwers en Naömi Raets

Adolphina De Ren (1932)
Aline Bormans (1938)
Guido Maes (1940)
Robert Meuleman (1946)
Lisette Jacobs (1929)
Jos Hertogs (1929)
Lisa Van den Ackerveken (1930)
Maria Jansen (1936)
Eddy Hulselmans (1938)
Jan Roelofs (1933)
Alois Verstraelen (1927)
Maria Van Lieshout (1942)
Julia Blockx (1930)
Emma Meulders (1928)
Margaretha de Boer (1928)
Anny Bruyninckx (1947)
Guy Meeus (1980)
Jeannine Lenaerts (1949)
Karel Kevelaers (1955)
Frans Rutten (1925)

Huwelijken
16.05
12.06
24.06
11.07
11.07
11.07
18.07
08.08
08.08
14.08

Twan Huijbregts (1989) en Kaat Goovaerts (1990)
Benjamin Alaers (1992) en Fleur Stofferis (1986)
Benny Meeus (1973) en Nikki Raeymaekers (1975)
Tjorven Engelen (1982) en An Evers (1980)
Bas van Wijk (1993) en Elien Van Mechgelen (1996)
Tim Wauters (1988) en Tinne Appels (1990)
Michiel Segers (1992) en Ine Van den Borne (1992)
Joeri Hoste (1992) en Laura Claes (1994)
Glenn Meijer (1989) en Evi Bolckmans (1995)
Jef Wolput (1984) en Jill Vanlook (1984)
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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)

iriskeysers
#2370arendonk #talander
#plukweide #zomer

step_tours
Verjaardagsfeestje met @step_
tours & @schepahoy. Hoe ‘cool’!!!
#2370 #2370arendonk

annlaurijssen
La vie en rose #happyfilter
#tgoorken #2370arendonk
#indestillekempen

vincentborgmans
Jeuj! De eerste voetbaltraining!
#voetbal #voetbaltraining
#kfcarendonksport
#arendonksport #arendonk
#2370arendonk

priske_s
#2370arendonk #kempen
#landschap #natuur

w.i.e.n.t.j.e.s
Zomer 2020 - uitlaten van je
hond doe je in de provincie
antwerpen met een mondmasker
op. Hopelijk kunnen we
hier volgend jaar weer om
lachen...#covid19 #2370arendonk

marijke_gys
Mooi Arendonk #mooi #arendonk
#mooiarendonk #2370
#2370arendonk #natuur #nature
#avondwandeling #eveningwalk
#walking #exploring #beautiful
#summer #zomer #natuurpunt
#hooyput @natuurpunt

stephanie.vermaercke
Kleine avonturier. #boomhut
#avonturier #kleineavonturier #jazz
#spelen #natuur #bos #arendonk
#2370arendonk

vzw_dereuzetuin
Onze tuin De Reuzetuin verwijst
naar het sprookje 'De Zelfzuchtige
Reus' van Oscar Wilde' en omdat
de tuin echt reuze groot is zo
midden in het centrum. #tuin
#bomenfotografie #dereuzetuin
#2370arendonk #zomerdag
#sprookje

