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Contactgegevens
Zwembad
Van Eycklaan 7
T 014 67 89 34
E zwembad@arendonk.be

Gemeentehuis
Vrijheid 29
T 014 40 90 60
F 014 67 88 58
E info@arendonk.be

Sociaal huis
Vrijheid 100
T 014 40 10 50
E administratie.sd@ocmwarendonk.be

Bibliotheek
Deroissart 5
T 014 67 16 14
E arendonk@bibliotheek.be

Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26

Arendonk vrijwilligt!
De juiste vrijwilligers vinden? Leuk vrijwilligerswerk doen in Arendonk?
Verenigingen en organisaties hebben vaak handen tekort: helpers voor evenementen, klusjesmannen, begeleiders voor activiteiten, taalondersteuning, chauffeurs, administratie … Tegelijk
zijn veel mensen op zoek naar leuk, zinvol en
interessant vrijwilligerswerk. Ze willen zich inzetten voor anderen en voor de gemeenschap.
Studies tonen ook aan dat vrijwilligers gezonder
zijn en dat vrijwilligerswerk zelfs zou beschermen tegen dementie.

aan elkaar koppelen en is hét aanspreekpunt
voor vragen in verband met vrijwilligerswerk.
Zowel vrijwilligers als organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen er terecht. Op de gemeentelijke website vind je een overzichtelijke
databank waar enerzijds organisaties en verenigingen hun vrijwilligersvacatures kunnen plaatsen en anderzijds vrijwilligers met talenten kunnen snuffelen tussen de verschillende vacatures.
Vrijwillig je mee?
Neem een kijkje op www.arendonkvrijwilligt.be!

Het vrijwilligersloket van de dienst vrije tijd wil
potentiële vrijwilligers en zoekende organisaties

Meer info
Dienst vrije tijd

Colofon
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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! Spijtig is dat vooral het centrum van Arendonk te kampen heeft met leegstaande
handelspanden. Daarom wil het gemeentebestuur werk maken van een kernversterkend detailhandelsbeleid. Met een aantal stimulerende maatregelen willen we van de Vrijheid een sterk kernwinkelgebied
maken.
We reserveren plaats in ons magazine om de winkels op de Vrijheid in de kijker te zetten. In deze editie
stellen we Filemina en Optiek Michielsen aan je voor.

Filemina
Vrijheid 74 – Ilse Aerts
Met een wel heel gepaste naam zijn jullie
in augustus 2016 hier in Arendonk gestart
met een winkel voor junior- en tienermode. Vertel eens kort wat Filemina te bieden
heeft.
We hebben vooral stoere, hippe en trendy kleding. Niet de typische baby- en kinderkleding,
maar kleding voor de opkomende jeugd. Een
dame die vroeger een kinderkledingwinkel had
in Arendonk gaf mij dat als tip. Het zijn heel
toffe collecties en het is een leuke doelgroep om
rond te werken.
Hoe verliep de zoektocht naar een geschikt
pand?
Wij woonden hierboven en toen dit vrijkwam,
hebben wij het gekocht. Mijn droom was altijd al
om een kinderkledingwinkeltje te openen en bij
deze is dat gelukt. Wij wonen nog altijd boven
de winkel en dat is wel gemakkelijk.
Je bent dus tevreden met het resultaat?
Voel je je intussen al echt thuis hier op de
Vrijheid?
Ja, ik ben heel tevreden. Ik had nooit durven
denken dat het zo zou lopen. Ik ben er heel gelukkig mee. De contacten met de omliggende
winkels zijn ook heel goed. Wij doen veel acties samen, dat zit zeker goed. Ik ben alvast benieuwd wat er gaat komen in het pand Vrijheid
70 hier twee deuren verder, dat momenteel in
opbouw is. Ik ben blij dat dat ook een winkel of
een ander soort zaak zal worden.

Optiek Michielsen
Vrijheid 72 – Myriam Michielsen
Hoe lang al ben jij op de Vrijheid het gezicht
van Optiek Michielsen? Had je toen al enige
ervaring?
Nadat ik afstudeerde in 1989 heb ik enkele jaren
gewerkt in een optiekzaak in Turnhout. De zaak
in Arendonk heb ik overgenomen in 1997.
Al twintig jaar een bloeiende zaak hier ...
Wat is volgens jou de sleutel tot succes?
Ik denk dat je altijd moet blijven vernieuwen. In
je producten, materialen, machines ... En vooral
bijscholing. De beroepskennis die je hebt, proberen te behouden én te verbreden. Je moet weten
waarover je praat, want klanten hebben recht op
de juiste informatie. In mijn geval mondt dat uit
in een zo goed mogelijke oogzorg.
Vernieuwen kan heel breed gaan: je zaak eens
een goede opfrisbeurt geven, nieuwe technologieën op de voet volgen, uitkijken naar de laatste
modetrends … Ik vind het leuk en best wel belangrijk om, als er weer iets op de markt komt,
hierover te praten met collega’s en vertegenwoordigers, maar evengoed met de klanten.
Heb je misschien nog tips voor anderen?
Het gráág doen, op welke manier dan ook. De ene
gaat misschien graag naar een beurs om nieuwe
collecties te bekijken, terwijl de andere creatiever
is en uitpakt met een leuke etalage. Vooral jezelf
blijven en heel veel passie voor het vak tonen.
Het echt graag doen, dat is het voornaamste.
Unizo Arendonk lanceerde haar nieuwe website
www.ahabon.be. Je vindt er alle deelnemende
handelaars en andere nodige informatie over
de AHA-bon.

Winkels en horeca op de Vrijheid: Apotheek De Vrijheid · Assurance · Bakkerij Beersemans · Bakkerij Van Broekhoven Koen · Bistro M · Boetiek Gill · Broodjeszaak De Vrijheid · De Gouden Arend · De Grill · De Kapper · De Lekkere - Leonidas · De Mèt · De Ster · De Ville · Delhaize · Expres · Filemina · Frituur
Bij Jef · Marktapotheek · Mila & Me · Optiek Michielsen · Schoenen Dixie’s · Speelgoed Deproost · ‘t Knabbelend Uiltje · Tropische Winkel · ’t Schaartje ·
Twins Lingerie
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Wist je dat …
… de Lam Godsberg het decor was voor een grootschalig klank- en lichtspel tijdens het 750-jarig bestaan van Arendonk?
In 1962 bestond Arendonk 750 jaar als Stad en
Vrijheid. Net als in 2012 was er ook toen een
groots herdenkingsjaar. De oude wolspinnerij,
waar nu de bibliotheek gevestigd is, werd omgetoverd tot Oud-Arendonk met cafeetjes, een dansvloer en verschillende eetgelegenheden. De lage
beemd achter de Wamp was toen nog een totale
woestenij. Hij werd opgehoogd en tegen de oever
van de Wamp werd een berg aangelegd als openluchtdecor. Het gemeentepersoneel voerde maandenlang zand aan vanaf brug 4.
Voor het 750-jarig bestaan werd er niet alleen
gefeest in het kader van Oud-Arendonk, er werd
ook een grote culturele vertoning opgevoerd. Jan
Arts, medewerker bij de toenmalige BRT, regisseerde een klank- en lichtspel gebaseerd op het
gelijknamige schilderij ‘Lam Gods’ van Jan Van
Eyck. Heel wat Arendonkse verenigingen namen
eraan deel. Eén na één verschenen ze op de berg,
uitgedost zoals in het schilderij en begeleid door
klank en licht. Het talrijk opgekomen publiek nam
plaats op de weide voor de berg. Achteraan de
berg werden in de loop van het spel grote beschilderde panelen omhoog getrokken. Als orgelpunt
werd de berg omgetoverd tot een levende kopie
van het wereldberoemde schilderij.

Na het feestjaar bleef de berg een ravot- en
speelterrein. In 1978 werd in het kader van de
dorpskernhernieuwing een eerste renovatie uitgevoerd. De berg werd in zijn volle glorie hersteld
en het park kreeg zijn huidig uitzicht. Vandaag
heeft erosie de berg sterk verlaagd en onttrekt de
ongecontroleerde aangroei van struiken de prachtige berg bijna totaal aan het oog. Toch is er goed
nieuws voor dit mooie natuurmonument en deze
groene long in het midden van het centrum van
Arendonk. In samenwerking met het Regionaal
Landschap Kleine en Grote Nete zullen de berg en
de omgeving terug in hun vroegere glorie worden
hersteld als orgelpunt van een mooie wandel- en
speelzone.
Bron: Als Ice Can Heemkundige Kring

Doar was da …
In de vorige editie zochten we het witte beeld aan het Pelgrimsplein.
Debby Verwaest werd geloot uit de correcte antwoorden en nam een AHA-bon
ter waarde van 25 euro in ontvangst.

Woar is da?
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Maak kans op een echt
Arendonks geschenk! Herken
jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk 15 augustus 2017 aan het
secretariaat. Dat kan in een
envelop (secretariaat, Vrijheid
29, 2370 Arendonk) of via
info@arendonk.be. Vermeld je
naam, adres en telefoonnummer zodat we contact kunnen
opnemen als jij de gelukkige
winnaar bent.

Tien jaar Schoeftzakkerock
Schoeftzakkerock, het jaarlijks muziekevenement

shine stonden al op ons podium. DJ Zaki verzorgde

van de scouts bij de start van het bouwverlof, is

in 2012 de eerste afterparty in onze eigen feesttent

dit jaar aan de tiende editie toe. Voor ons het uit-

en 2013 was met The Skadillacs wellicht de beste

gelezen moment voor een interview met de orga-

editie. Met hun aanstekelijk ska-covers speelden

nisatoren.

ze de pannen van het dak voor een overvolle wei,
iedereen zong en danste mee!

Hoe ontstond het idee van Schoeftzakkerock
en hoe verliepen de eerste jaren?

Doen jullie iets speciaals voor de tiende edi-

We wilden eens iets anders organiseren dan een

tie?

gewone fuif. Zo kwamen we op het idee om iets te

De beerpong van vorig jaar komt terug, in een

doen om het bouwverlof in te zetten, met een mix

professioneler kleedje gestoken. Er komt weer een

van livemuziek, een barbecue en volksspelen.

barbecue en we hebben dit jaar een nieuwe attrac-

Voor de eerste edities trokken we naar het Glos-

tie bij onze volksspelen die je voor geen geld wil

socircuit, met een vrachtwagentrailer als podium.

missen. Om 15.00 uur beginnen we er weer aan.

Ruimte zat, maar het was niet evident om volk

Band Marginal, de headliner van tien jaar geleden,

naar daar te krijgen. We lieten echter niets aan het

komt terug. Verder op ons podium staan nog The

toeval over en contacteerden alle bouwﬁrma’s uit

Acoustic Three, Delta Crash en Shorty Jetson And

de regio. Toch bleef de opkomst steken op zo’n 150

his Racketeers. Wat we daarbuiten exact gaan

bezoekers, waardoor we vanaf de derde editie naar

doen voor de verjaardagseditie moeten we nog

een betere locatie zochten.

concreet maken.

Het verliep de verhuis en hoe zijn jullie ge-

Nog goed om te weten: de opbrengst gaat naar de

groeid?

bouw van onze nieuwe lokalen!

Dé ideale locatie pal in het centrum is natuurlijk de
Bemdweide. Daar trekken we sinds 2010 naartoe.
Het terrein onder de kerktoren, Belgian Associality als headliner en een afterparty in zaal Renova
bleken de ideale mix, goed voor een groei van het
bezoekersaantal met factor 10!
Welke grote namen wisten jullie zoal te strikken?
Dat zijn er heel wat, bijvoorbeeld Red Zebra, toch
een echte Belpopklassieker. Maar ook de jonge helden van Freaky Age, Psycho 44 en Bottle of Moon-
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Speelpleinwerking verhuist naar de Academie
Een verhuis drong zich al een tijdje op voor de
speelpleinwerking. De lokalen in de oude school
Begijnhof hadden hun tijd gehad en door het
toenemend aantal speelpleinkinderen werden
ook de ‘klasjes’ te klein. Een prima alternatief
werd gevonden in de Academie, waar de speelpleinwerking deze zomer z’n intrek neemt in
ruime, degelijke lokalen. Ook de aantrekkelijke
omgeving met de speeltuin en het vele groen
maken de Academie bijzonder geschikt voor
onze speelpleinwerking.
Samen met de verhuis wordt ook de kans gegrepen om een naamsverandering door te voeren en
een bijpassend logo te ontwerpen, van de hand van een leerkracht van de Academie. Onze speelpleinwerking zal voortaan door het leven gaan als ‘Speelvogels Arendonk’, een naam die perfect
de lading dekt en een knipoog is naar de arend in onze gemeentenaam en ons wapenschild.

Arendonkse kunstenaars aan het werk

Tijdens de Week van de Ama-

tekeningen, keramiek, fotograﬁe …

teurkunsten worden elk jaar vrijetijdskunstenaars

allerhande

in

schijnwerpers gezet. Creatief Arendonk

6

allerlei beeldende kunst kreeg een

de

plaats. In de sfeer van het jaarthema
‘The Making Of’, toonde een fotorepor-

en de cultuurdienst gaven Arendonkse ama-

tage hoe de muurschilderingen in de Hufkens

teurkunstenaars opnieuw de kans hun creaties

tot stand kwamen en ging één van de kunste-

te tonen tijdens een tentoonstelling. De exposi-

naars ter plaatse aan de slag. Kinderen konden

tie vond dit jaar plaats in de beeldhouwklassen

er meewerken aan een levend kunstwerk op

van de voormalige academie. Schilderwerken,

de muur.

Breng jouw buurt tot leven met de BuurtBabbelBank
Een gezellige babbel onder buren? Nieuwe in-

de buurtverenigingen en de cultuurcel maakte

woners verwelkomen? Een vertelnamiddag voor

de gemeentelijke technische dienst een ontwerp

de kinderen of een concertje van de plaatselijke

op. De leerlingen van DONA werkten vervolgens

voice van Arendonk? Vanaf nu kan het allemaal

een jaar lang vol enthousiasme aan de bank om

aan de BuurtBabbelBank! (Buurt-)verenigingen

ze klaar te stomen voor de zomer. Zo werkten zij

kunnen vanaf deze zomer de bank uitlenen om

mee aan de realisatie van een project met direct

een week lang neer te planten in hun buurt. De

resultaat in eigen dorp.

bank wil buurten buiten laten ‘burten’. Door haar
ronde vorm met verschillende mogelijke opstellingen nodigt de bank uit tot ontmoeting en gesprek. Zo kan je je nieuwe buren leren kennen,
je oude buren beter leren kennen en de buurt
dichter bij elkaar brengen.
Met de steun van de Koning Boudewijnstichting

Is jouw buurtvereniging al erkend door het gemeentebestuur? Of wil je graag een buurtvereniging opstarten? Laat je vereniging erkennen en
doe beroep op tal van voordelen: projectsubsidies voor buurtactiviteiten, de gemeentelijke uitleendienst, de BuurtBabbelBank en ingrediënten
voor wafels en chocomelk bij Sinte-Katherina.

ging de cultuurdienst in zee met de afdelingen
hout- en metaalbewerking van DONA voor de

Meer info en reservaties

realisatie van de bank. Op basis van input van

Dienst vrije tijd / cultuurdienst
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Street art in de Hufkens
De muren in de Hufkens kregen onlangs een nieuw kleurtje na de oproep ‘Pimp het dorp’. Meer dan twintig
straatartiesten lieten in april hun ontwerpen los op de muren van de binnenpaadjes in het centrum. Daarnaast
pakten ook de middelbare graad van
de Academie, basisschool Sint-Jan en
de Grabbelpas een resem wanden aan.
De smalle paadjes werden zo omgetoverd tot een kleurrijke openluchttentoonstelling met uiteenlopende werken
van Arendonks talent. Bij de dienst
vrije tijd in het gemeentehuis kan je
terecht voor een overzicht van alle
deelnemende kunstenaars. Ga zeker
een kijkje nemen!
Heb jij ook een wand die een makeover kan gebruiken? Laat het weten
aan de cultuurdienst en wie weet pakken de straatartiesten hem aan bij een
volgende editie!
Meer info
Dienst vrije tijd / cultuurdienst

Wie zoekt die vindt tijdens het BK Oriëntatielopen sprint

Oriëntatielopen is vermoedelijk voor velen een on-

Om 10.00 uur werd het startschot gegeven voor

bekende sport. Nochtans is het dé sport bij uitstek

de eerste oriëntatieloper. Elke minuut startte een

voor de Arendonkse familie Hendrickx. Zij stelden

nieuwe loper die met de gedetailleerde kaart in de

twee jaar geleden dan ook voor om in Arendonk

hand op zoek ging naar de oriëntatieposten. Over

het Belgisch Kampioenschap sprint te organiseren.

het ganse gebied werden maar liefst 84 posten uitgezet. De afstanden varieerden van 400 m bij de

Oriëntatielopen wordt vaak geassocieerd met lo-

kinderen tot 3 100 m bij de senioren.

pen in de bossen, maar ook de centra van steden
en gemeenten worden gebruikt voor deze sport.

Bij de heren won topfavoriet Yannick Michiels, voor

Verspreid over een bepaald gebied worden ge-

thuislopers Tomas en Pieter Hendrickx. Miek Fabré

nummerde oriëntatieposten (controlepunten) ge-

pakte het goud bij de dames, zilver en brons wa-

plaatst. Met behulp van een gedetailleerde kaart en

ren respectievelijk voor Silke Van Rooy en Renske

een kompas moet je de punten zo snel mogelijk in

Goossens.

een vooraf bepaalde volgorde proberen te vinden.

Geestelijke vader Roger en zoon Wannes stonden

De loper die het snelst alle punten gevonden en

samen met organisator Kempische Oriëntatielo-

geregistreerd heeft (met behulp van een controle-

pers (KOL) in voor een vlekkeloos verloop van de

kaart), wint de wedstrijd.

wedstrijd.

Atletiekvereniging Arac organiseerde in 2016 voor

Na de middag nam Arac het roer over met de twee-

het eerst ‘Arendonk Loopt’, een loopevenement

de editie van ‘Arendonk Loopt’. Op het programma

voor jong en oud. Een samenwerking tussen beide

stonden een kidsrun, een G-run en een estafet-

organisaties was dan ook een logische volgende

tewedstrijd. In tegenstelling tot vorig jaar was de

stap. En zo werd op zondag 21 mei 2017 zowel

zon dit keer wel van de partij, wat zowel voor de

‘Arendonk Loopt’ als het BK oriëntatielopen sprint

sporters als voor de supporters een aangename

georganiseerd in het centrum van Arendonk.

namiddag opleverde.
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Arendonk gaat fit de zomer in
Arendonk stopte met roken in 2016. Met ‘Arendonk

iedereen zijn eigen pakket kon samenstellen om

(be)weegt’ werd in 2017 een nieuwe gezond-

deel te nemen.

heidscampagne gelanceerd. Samen met enkele
Arendonkse diëtisten, verschillende Arendonkse

Voor het aspect bewegen werd de fysieke paraat-

verenigingen, Logo Kempen, het APB Sport en een

heid gemeten door middel van een ﬁtheidstest. Na

aantal andere partners legden we dit voorjaar de

de test kregen onze deelnemers een individueel

focus op gezonde voeding en bewegen.

trainingsschema mee naar huis waarmee ze gedurende twaalf weken aan de slag gingen. Keuze

Het doel van ‘Arendonk (be)weegt’ was niet zozeer

genoeg in het beweegaanbod: start to run, start to

om mensen te doen afslanken maar wel om men-

swim, start to bike en nog veel andere initiatieven

sen bewust te maken van het belang van gezonde

konden je helpen om jouw ﬁtheid te verhogen.

voeding en meer beweging. Dat extra kilootje dat je

Eind mei werd de hertest gepland. De resultaten

daardoor verliest, is uiteraard mooi meegenomen.

tonen aan dat we gemiddeld één ﬁtheidsniveau en
één lichaamsniveau gestegen zijn. Goed gewerkt!

Het hele voorjaar werden er tal van activiteiten,
workshops en infosessies georganiseerd waarbij

Om gezonder te leren eten, konden we rekenen op
de hulp van een aantal diëtisten. Kookworkshops,
enkele infosessies en zelfs een winkeloefening passeerden de revue.
Motivatie is van groot belang om bepaalde gewoonten te veranderen. Halfweg het traject zorgde
een psychologe daarom voor een inspirerende motivatiesessie met tips en tricks om in de praktijk
toe te passen.
Hopelijk beweegt Arendonk ook in de toekomst
verder!
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Fietsen langs ‘Kunst in ’t Veld’
Op 18 juni werd in Arendonk een gloednieuwe,

geschikt voor jong en oud en kan je ﬁetsen in

tijdelijke ﬁetsroute geopend. Deze ﬁetsroute

één keer of in twee delen.

maakt deel uit van het project ‘Kunst in ’t Veld’
en is geopend tot midden september. Dit project

Izi.travel app

is een unieke samenwerking tussen de Acade-

Je kan de ﬁetsroute online raadplegen via de izi.

mie voor Schone Kunsten, het gemeentebestuur,

travel app. Deze app dient als GPS om de juiste

de landbouwraad en de betrokken landbouwers.

route te vinden en geeft toelichting bij elk kunst-

Het project kwam tot stand met de steun van

werk door middel van tekst en foto’s. Daarnaast

Leader. De ﬁetsroute passeert langs de mooiste

kan je in de app foto’s zien of krijg je een korte

landbouwvelden en boerderijen.

uitleg over de kunstenaar of de boerderij zelf. De
app bevat ook een audiogids die aangeeft wan-

Kunstwerken

neer je een kunstwerk nadert en de weg verdui-

Langs de ﬁetsroute worden allerlei kunstwerken

delijkt waar nodig. Vergeet dus zeker je oortjes

geplaatst die gemaakt zijn door de leerlingen

niet!

van de Academie. De kunstwerken hebben allemaal een relatie met de landbouw. In totaal wor-

Heb je geen smartphone? Geen paniek, de route

den er ongeveer dertig kunstwerken opgesteld.

is bewegwijzerd en er zijn ook kaarten ter be-

Die worden vooral geplaatst bij boerderijen en

schikking.

langs de velden en akkers. Het project wordt ge-

Meer info

spreid over twee schooljaren, ook voor de zomer

www.arendonk.be/kunstintveld

van 2018 zal in samenwerking met de Academie

www.facebook.com/KunstintveldArendonk

een nieuwe ﬁetsroute ontwikkeld worden.
Oostelijke en westelijke lussen
De ﬁetsroute bestaat uit twee lussen. De oostelijke lus start achter de Academie en is 14 km
lang. Deze route passeert langs de Neerstraat,
Asselbergen, Watering en de Horststraat. De
westelijke lus start bij het kruispunt van De Valken en de Torenstraat. Deze route is 12 km lang
en komt onder andere langs Nieuwendijk en
Reenheide. De twee lussen worden met elkaar
verbonden door het centrum van Arendonk. In
totaal is de ﬁetsroute 27,5 km lang. De route is
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‘Witte huis’ zoekt nieuwe bestemming
De villa G. Deroissart-Stercken of het ‘witte huis’

uur kandidaat stellen door een dossier in te die-

is een beeldbepalend gebouw in het historische en

nen bij het gemeentebestuur. Zo’n dossier omvat

commerciële hart van onze gemeente. Omwille van

onder andere een visienota en een businessplan.

de typische neoclassicistische bouwstijl werd het

Zowel commerciële, educatieve als culturele

beschermd als monument. Naast de villa bevindt

functies zijn mogelijk. De scope van de oproep

zich een kleine groenzone, met daarachter de cen-

is breed. De nieuwe functie heeft wel bij voor-

trale dorpsparking.

keur een (semi-)openbaar karakter. Enkele van
de opties zijn een winkel/detailhandel, een tea-

Oorspronkelijk deed het gebouw dienst als heren-

room/brasserie/restaurant, een kleinschalig ho-

woning en praktijk van dokter Gustave Deroissart.

tel of bed & breakfast of kantoren voor een ruim

De gemeente kocht het halfweg de vorige eeuw. En-

publiek. Belangrijk om weten is dat de nieuwe

kele gemeentelijke diensten maakten lang gebruik

functie de historiek en de draagkracht van het

van de villa, tot enkele jaren geleden. Sindsdien

beschermde gebouw en haar omgeving moet res-

staat het ‘witte huis’ leeg en wordt getracht om het

pecteren.

een waardevolle nieuwe bestemming te geven.
De rechtsvorm waarin de villa in exploitatie wordt
Recent vroeg de gemeente daarvoor ondersteu-

gegeven en de termijn daarvan staan nog open.

ning aan Kempens Landschap. Deze organisatie

Dat zal aan bod komen tijdens de verdere be-

heeft de voorbije decennia al heel wat ervaring en

sprekingen met de geschikte kandida(a)t(en).

expertise opgedaan bij herbestemmingsprojecten
van erfgoedsites in de hele provincie. De gemeen-

De gemeente Arendonk zal de villa tijdens de

te Arendonk en Kempens Landschap besloten een

komende jaren casco restaureren. De restaura-

partneroproep te lanceren om een private partner te

tie zal daarbij zo maximaal mogelijk afgestemd

zoeken die een passende, duurzame en kwalitatieve

worden op de nieuwe bestemming. Na de werken

invulling wil geven aan het charmante gebouw.

kan de uitbater zijn zaak in het gebouw openen.

Partner met idee gezocht!
Zowel privépersonen als rechtspersonen kunnen

Meer info

zich tot ten laatste 15 september 2017 om 12.00

www.arendonk.be/partneroproepwittehuis
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Dhr. en mevr. Huysmans - Borgmans
60 jaar getrouwd
Huysmans Hendrik °06.12.1935, Retie
Borgmans Rosalia °08.06.1935, Arendonk
Gehuwd op 2 maart 1957

Dhr. en mevr. Raeymaekers - Jacobin
60 jaar getrouwd
Raeymaekers Laurent °05.12.1931, Arendonk
Jacobin Josepha °08.06.1934, Oud-Turnhout
Gehuwd op 29 juni 1957

Dhr. en mevr. Appels - Vanderlinden
50 jaar getrouwd
Appels Jozef °20.04.1941, Gierle
Vanderlinden Anne-Marie °31.10.1945, Brussel
Gehuwd op 15 april 1967

Dhr. en mevr. Luyten - Janssen
50 jaar getrouwd
Luyten Alfons °12.12.1943, Dessel
Janssen Angèle °08.01.1947, Arendonk
Gehuwd op 1 april 1967

Dhr. en mevr. Meeus - Van Loon
50 jaar getrouwd
Meeus Josephus °19.05.1942, Kasterlee
Van Loon Ludovica °30.07.1947, Weelde
Gehuwd op 31 juli 1967

Dhr. en mevr. Mertens - Luyckx
50 jaar getrouwd
Mertens André °21.04.1946, Arendonk
Luyckx Magda °14.06.1948, Turnhout
Gehuwd op 3 februari 1967

Dhr. en mevr. Timmermans - Tuytelaers
50 jaar getrouwd
Timmermans Albert °09.10.1942, Arendonk
Tuytelaers Christine °12.11.1946, Ravels
Gehuwd op 29 april 1967

Dhr. en mevr. van de Wiel - van Rooij
50 jaar getrouwd
van de Wiel Marius °17.11.1940, Drunen (NL)
van Rooij Cornelia °21.02.1943, Drunen (NL)
Gehuwd op 21 april 1967
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Geboorten

Overlijdens

13.12
15.12
17.12
18.12
18.12
25.12
29.12
31.12
05.01
08.01
15.01
19.01
20.01
06.02
13.02
16.02
22.02
24.02
26.02
08.03
13.03
14.03
19.03
25.03
28.03
30.03
01.04
08.04
11.04
12.04
13.04

24.02
12.03
13.03
16.03
19.03
25.03
25.03
06.04
06.04
07.04
10.04
11.04
16.04
18.04
20.04
21.04
25.04
27.04
27.04
05.05
07.05

Tijo, zoon van Bob Verdonck en Katia De Clerck
Lou, zoon van Kris Verwimp en Greet Vangerven
Finn, zoon van Laurens Balemans en Caro Van Eynde
Aiden, zoon van Wilson Saling en Deffeny Abagi
Annelein, dochter van Dimi De Jong en Nicky van Rooij
Jeslynn, dochter van Johan Van Herck en Anne Wijnen
Mirthe, dochter van Franki Liebrand en Hanne Van Rooy
Fien, dochter van Stijn Berkvens en Joke Schuermans
Nell, dochter van Jan Gerits en Els Van der Kerken
Michenzo, zoon van Abednego Dalen en Sue-Ellen Delaere
War, zoon van Jenthe Broeckx en Katrien Smeyers
Ceder, zoon van Kristof Bartels en Elke De proost
Ilyas, zoon van Haroon Arozo en Trina Sultani
War, zoon van Niels Janssen en Stefanie Mermans
Femke, dochter van Leon Paridaans en Cindy Van Herck
Ryan-Harley, zoon van Anselme Cyusa en Nazia Mutungirehe
Remi, zoon van Bo Witvrouwen en Sophie Hendrickx
Sem, zoon van Matthias De Vocht en Vicky Van Gestel
Sam, dochter van Nik Wouters en Tinne Berrens
Myhro, zoon van Frank Daems en Tinne Wouters
Jet, dochter van Barry Turelinckx en Marlies Broeckx
Vince, zoon van Jimmy Caers en Katrien Van der Donck
Michael, zoon van Isaac Dampare en Sarah Atobrah
Leonie, dochter van Rob Brouwers en Naömi Raets
Rosalie, dochter van Wouter Nys en Eline Broeckx
Levi, zoon van Jens Schmidt en Kelly Wouters
Renée, dochter van Dieter De Proost en Ellen Heymans
Floris, zoon van Lucas Hulselmans en Charlotte Wouters
Doutsen, dochter van Wouter De Nève en Jelle Helsen
Eloy, zoon van Bram Couwberghs en Malu Koelman
Luz, dochter van Bart Steemans en Britt Van den Eijnden

André Ooms (1938)
Vic De Vocht (1937)
Maria Deboel (1929)
Jacqueline Renard (1949)
Jos Carpentier (1932)
Maria Van Campfort (1930)
Feliciaan Slegers (1935)
Marie Berrens (1925)
Fons Van Herck (1926)
Carla Aerts (1941)
Luc Janssen (1968)
Rik Spoormans (1953)
Roger Mermans (1943)
Leo Van Gool (1937)
Jozef Boullart (1940)
Dora Eyckens (1922)
Josepha Slegers (1940)
Lesly Van Steen (1975)
Maria Meynendockx (1927)
Julia Maertens (1929)
Leon Engelen (1929)
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Breng jij Arendonk mee in beeld?
Deel je instagramfoto’s met #2370arendonk en misschien staat
jouw foto hier volgende keer! (opgelet: daarvoor moet je proﬁel
openbaar staan)

maudvosterss wanneer Kraantje held is
❤ #cranecame #azs17 #2370arendonk

pamdielis Trots op de dochter #grafﬁti
workshop#grabbelpas#2370arendonk
#muren van de hufkens#ster

daanmeulemans
Kampioenen #2370arendonk

lenavbergen #2370arendonk

winnepinn #samenopstap #ducks
#eenden #gras #arendonk #academiearendonk #2370arendonk #antwerpen

wouter.cleuren #Rugby #Rugbyunion #Rugbylife #Rugbyplayer #Sport
#2370Arendonk #Pitbulls #Turnhout
#Aces #Fullback #Match

the_patricia Having the time of
there lifes #lovethemso #schoolfeest
#2370Arendonk #1stekleuterklas
#proud #lovetobeamommy ❤ #myeverything

martineelsen Hmmm dat ruikt lekker
mama…❤ #talander#bloemetjesplukken
#2370arendonk

nancy_spapen #2370Arendonk #Talander #Geocaching

