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Beste Arendonkenaar

Al meer dan een jaar beheerst het 
coronavirus ons dagelijks leven. We 
hebben onze vrijheid voor een groot deel 
moeten opofferen om de epidemie onder 
controle te krijgen. Het is al een hele 
periode oorverdovend stil in het anders 
zo bruisende Arendonk. Activiteiten, ker-
missen, fuiven en feesten, we moesten 
ze allemaal noodgedwongen uitstellen.

Periode van de hoop
Wat fi jn is om zien, is dat de Arendon-
kenaar zich zo goed als mogelijk aan de 
regels houdt. Samen hebben we al heel 
wat diepe waters doorzwommen. Samen 
zijn we ook terug uit die moeilijke 
periodes geraakt. Toch is het niet 
allemaal kommer en kwel. Rond Pasen 
wordt er vaak gesproken over hoop. In 
deze tijden is die boodschap volledig van 
toepassing op het hele coronaverhaal. 
Er is licht aan het einde van de tunnel.

Eerste stappen naar normaal leven
De bewoners en medewerkers van onze 
woonzorggroep zijn ondertussen ingeënt. 
Ook het vaccinatiecentrum in Weelde is 
klaar om op volle toeren te draaien. Eens 
er voldoende vaccins voorhanden zijn, 
zal onze Arendonkse bevolking op grote 
schaal ingeënt kunnen worden.

En zo zal het stille Arendonk opnieuw 
vervellen tot een warme gemeente waar 
het fi jn vertoeven is.

De gele stoel
In deze rubriek zetten we elk huis-aan-huisblad een groep vereniging 
of persoon in de kijker voor een bijzondere verdienste. Dit keer is het 
de beurt aan onze dorpsdichters.

Op een fantasierijke, originele en speelse manier slagen Mila en Saskia 
erin om poëzie dichter bij de mensen te brengen. Hun start hebben ze 
alleszins niet gemist. De eerste gedichten zijn al in het straatbeeld te 
bewonderen. De dorpsdichters breiden de culturele beleving in 
Arendonk uit. Dank voor wat jullie al brachten en wat nog zal komen.
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 31 maart.



Iedereen beweegt: van 10.000 stappen tot natuuromloop 
Met een permanente natuuromloop hebben we er weer een 
nieuwe sportieve belevingsloop bij. In samenwerking met 
ARAC werden in het Hoge Vijversbos twee routes van 6 en 13 
km ontworpen. 

Je loopschoenen kan je aandoen op beide parkings in het noor-
den (Wouwershoeve) en zuiden van het bos. Voor zij die er nog 
niet genoeg van hebben, kunnen de oversteek maken naar de 
Ravelse Gewestbossen. Wie weet spot je tijdens je ochtendloop 
wel een ree. Lopen in een rustgevend kader, de stilte en de  
natuur in een verrassend mooi en afwisselend landschap. 

“Mensen die al sporten tot meer beweging motiveren, is niet 
moeilijk”, zeggen onze schepenen An en Marina. “Maar bij wie 
nog niet beweegt, of minder mobiel is, is dat een pak moeilijker. 
Sporten en bewegen is gezond, zowel voor je fysieke uithouding 
als mentale veerkracht. Wandelen is bovendien de goedkoopste 
en gemakkelijkste manier om te bewegen. Tienduizend stap-
pen per dag heeft een fundamentele en gunstige impact op je 
gezondheid.”

Beweegbank

Naast een nieuwe campagne die binnenkort van start gaat, werd er ook een beweegbank aangekocht. Die is zo geconstrueerd dat je 
een samenhangend pakket aan oefeningen kan uitvoeren. In een latere fase wordt de beweegbank in gekanteld in de beweegroute 
voor senioren. Je zal die kunnen vinden in de tuin van het woonzorgcentrum. Op het sportpark zullen dan weer een aantal outdoor 
fitnesstoestellen voor zowel kinderen als volwassenen verschijnen.

ARO-project krijgt vorm, invulling voor brugwachterswoning Brug 4
Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) vormen een grote open ruimte binnen de Noorderkempen. In dat kader wordt volop 
gewerkt aan de brugwachterswoning Brug 4.

De bedoeling van het ARO-project is om onze open ruimte zoveel mogelijk te versterken. Naast (be)leefbare landbouw die inzet op 
verankering in de samenleving, moeten we van de Antwerpse Kempen een plek maken om te onthaasten en te ontspannen. 

‘OudRaveldonk’ brengt het verhaal van landbouwers in 
beeld. Proeven en beleving voor jong en oud. De brugwach-
terswoning aan Brug 6 is ondertussen al gekend bij menig 
fietser, wandelaar en toerist. Daarnaast staat de brugwach-
terswoning aan Brug 4 nu al geruime tijd leeg. De Vlaamse 
Waterweg diende in het verleden een vergunningsaanvraag 
in voor de sloop van de woning. Toch zou het zonde zijn om 
dat stukje onroerend erfgoed met de grond gelijk maken.

In samenwerking met de provincie Antwerpen heeft schepen 
van Toerisme An Hermans een waardige invulling gevonden 
voor Brug 4. De werken zijn al volop aan de gang. “Samen 
met de uitwerking van het recreatief gebiedsprogramma 
Kanaal Dessel – Schoten is het een mooie toevoeging op ons 
toeristisch aanbod. Eropuit trekken met de fiets of kamperen 
aan het water, het kan allemaal. Ik ben er van overtuigd dat 
dit gesmaakt zal worden”, vertelt An.

 N-VA-schepen Marina Gys en An Hermans testten de beweegbank 
al een eerste keer uit.

 Schepen van Toerisme An Hermans en bestuurslid Marijke Segers, een fervent kampeerder.

arendonk@n-va.be
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Ecologisch beheer eikenprocessierups
Op de meest natuurlijke, ecologische, mens- en milieuvriendelijke manier 
gaat de gemeente de strijd aan tegen de processierups. Het bestrijden 
ervan begint bij het creëren van biodiversiteit.

Kenny Viskens, schepen van Milieu: “Door mezenkastjes te hangen daar 
waar er in het verleden overlast was, hopen we dat de mezen zich in die 
zones gaan nestelen. De harige rupsen worden door de mezen ‘gepeld’ en 
dan over acht tot soms wel veertien kuikens verdeeld. In twee weken tijd eet 
een mezenjong ongeveer 800 rupsen.”

Er werden in totaal op verschillende plaatsen meer dan 100 nestkasten 
opgehangen.

Bike2School
Tijdens de vorige bestuursperiode legde onze N-VA-fractie 
het voorstel van Bike2school op tafel. Vanaf volgend 
schooljaar lanceert het gemeentebestuur dat project in 
samenwerking met IOK en 13 andere Kempense gemeentes.

De doelstelling is om 40 procent meer duurzame schoolver-
plaatsingen in alle deelnemende Kempense gemeenten te rea-
liseren, met een jaarlijkse CO2-reductie tot gevolg. Ook meer 
dan 80 lagere scholen zullen deelnemen aan het initiatief.

“Lagere schoolkinderen zullen gestimuleerd worden om met 
de fiets naar school te gaan door hun fietsgebruik volledig 
geautomatiseerd te registreren”, duidt gemeenteraadslid 
Mariska Vogels. “Met de verzamelde munten kunnen de 
leerlingen bij lokale handelaars en/of op de lokale kermis een 
beloning kopen.”

“Met hun verzamelde munten kunnen leerlingen een beloning kopen 
op de kermis of bij lokale handelaars”, vertelt gemeenteraadslid 
Mariska Vogels.

Verledden van openbare verlichting
Op de gemeenteraad van 
oktober 2019 werd beslist om 
alle openbare verlichting over 
te dragen aan Fluvius en een 
overeenkomst ‘Licht als een 
dienstverlening’ af te sluiten. 
Het uiteindelijke doel is alle 
openbare verlichting te ver-
vangen door ledlampen.

Samen met Fluvius werkten 
we een meerjarenplan uit om 
systematisch oude lampen te 
vervangen, waarbij alle nieuw 
aan te leggen straten automa-
tisch voorzien worden van 

deze energiezuinige oplossing. 
“Uiteraard geeft ‘licht als een 
dienst’ ook opportuniteiten om 
oudere problemen op te lossen. 
Zo zijn we al lang vragende 
partij om langs de Heirbaan tot 
aan het bruggetje met Oud-

Turnhout openbare verlichting 
te plaatsen”, geeft schepen 
Kenny Viskens aan.

Belangrijke fi etsverbinding nu 

verlicht

De belangrijkste fietsverbinding 
met Oud-Turnhout wordt 
zeer vaak gebruikt wordt, 
maar tegelijkertijd als sto-
rend ervaren door een gebrek 
aan verlichting. Vooral in de 
wintermaanden is dat een 
probleem. “Sinds de voorbije 
winter is de Heirbaan niet 

langer een donkere pijp waar je 
’s ochtends en ’s avonds blind 
doorheen fietst. Van de fietsers-
bond en schoolgaande jeugd 
tot de Arendonkenaren die in 
Turnhout werken. Iedereen is 
opgetogen met die duurzame en 
veilige aanpassing”, besluit onze 
burgemeester vervolgens.

Stap voor stap naar een groener Arendonk

Kenny Viskens
Schepen van 

Duurzaamheid
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Dag Evelien, kan je kort even iets meer 

vertellen over jezelf?s

“Naast mama van drie jongens en een 
meisje ben ik apotheekassistente van be-
roep. Een job die ik met hart en ziel doe. 
Mensen helpen en een luisterend oor zijn. 
Daar sta ik voor.”

Als nieuw bestuurslid word je al snel voor 

de leeuwen gegooid?

“Ja, de voeling met de N-VA was er al een 
tijdje. Vlak voor het ingaan van de eerste 
lockdown, trad ik toe tot het bestuur. On-
dertussen ben ik een jaar bestuurslid en 
zit ik mee in de werkgroepen waar mijn 
interesses liggen. Net zoals alle andere 
verenigingen, was ook onze partij snel 
genoodzaakt om online te vergaderen.”

Welke thema’s volg je zoal?

“De mensen die me een beetje kennen, 
weten dat ik in de drumband van de 
fanfare speel en bij ‘de Galmkes’, onze 
jeugdfanfare. Voor hen is het waarschijn-
lijk geen verrassing dat cultuur me nauw 
aan het hart ligt. Toch moet de cultuur-
sector nog te vaak het onderspit delven. 
Ook in het hele coronaverhaal was dat het 
geval. Daarom zou ik op dat vlak graag 
mijn steentje in die rivier verleggen.” 

Wat beschouw je als je grootste prestatie?

“Elke realisatie waar je voor geknokt hebt, 
is in mijn ogen groot. Hoe klein dat ver-
schil misschien ook is. Voor anderen kan 
het kleinste verschil nét van groot belang 
zijn. Dat vind ik ook zo fijn aan de be-
stuursvergaderingen: er wordt iets gedaan 
met je voorstellen en bemerkingen. Onze 
burgemeester en schepenen luisteren en 
nemen mee wat er op de overlegmomen-
ten gezegd wordt.”

Naast je inzet voor de fanfare, welke 

favoriete bezigheden heb je nog? 

“Muziek en wandelen zijn zaken die me 
enorm ontspannen. Het maakt mijn 
hoofd leeg en daarna kan ik er weer vol 
tegenaan. Ook een gezelschapsspel met 
het gezin kan me zeker bekoren. Mijn 
gezin komt altijd op de eerste plaats. Af en 
toe schrijf ik ook eens een gedicht, even 
weg van alles. Eigenlijk heb ik niet veel 
nodig om gelukkig te zijn. Ik ben gewoon 
een bezige bij die geniet van alles wat ze 
doet in het leven.”

Is er iemand waarmee je je kan 

vergelijken of naar opkijkt?

“Daarvoor moet ik je vier eeuwen mee-
nemen in de tijd. Maria Tesselschade was 
een Nederlandse dichteres die, net zoals 

ikzelf, van veel dingen kaas had gegeten. 
Ze was bezig met muziek, dichten, talen 
enzovoort. Een echte duizendpoot. Maar 
ook mijn ouders zijn mijn helden. Ze zijn 
er altijd voor mij en mijn gezin.”

Voor wie het nog niet duidelijk was, je 

bent een echte familiemens.

“Ja, mijn lange vriendschappen, de band 
met mijn ouders en overleden broer is heel 
sterk. Uit de tattoo met zijn vingerafdruk 
put ik veel kracht.”

Waar werd je voor het laatst stil van?

“Ik ben geen torenroeper. Ik word stil van 
kleine dingen. Van onze kinderen die op 
zondag voor het ontbijt zorgen, bijvoor-
beeld. Of van het feit dat ze dankbaar zijn 
voor hetgeen dat hen aangereikt wordt. 
Stil worden, tovert dan tegelijkertijd een 
lach op mijn gezicht.”

Bedankt voor je mooie woorden, 
Evelien. We zijn ervan overtuigd 
dat jij met jouw zorg, interesses en 
drijfveer veel steentjes zal verleggen 
in de Arendonkse bedding.

Voor de leeuwen: 
Evelien Raaymakers
“Leef nu. Niet gisteren en niet morgen, maar nu.” Maak 
kennis met Evelien Raaymakers, één van onze nieuwe 
bestuursleden, 34 jaar en mama van vier kinderen.

www.n-va.be/arendonk
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Gele Doos
‘De gele doos’ kan levens 
redden. Ze bevat medische- 
en andere gegevens over 
jezelf. Je bewaart ze best 
in je koelkast, zo vinden 
hulpverleners snel de nodige 
informatie.

Die belangrijke gegevens zijn 
nuttig voor diensten zoals 
brandweer, politie en me-
dische hulpverleners in een 
noodsituatie. 

Door de meegeleverde sticker 
op de binnenkant van je voor-
deur te plakken, weten hulp-
verleners dat er een gele doos 
in je koelkast zit. Zo vinden 

ze snel de nodige informatie 
om de gepaste hulp te bieden.

“Met dit initiatief willen 
wil de gemeente levens van 
senioren redden”, verduide-
lijkt Marina Gys, schepen 
van Senioren. “21 Kempense 
gemeenten zullen het pro-
ject verder uitrollen. Op die 
manier dragen ze bij aan het 

gezond ouder worden van 
hun burgers.”

Vanaf september zal het 
gemeentebestuur een gele 
doos verdelen onder alle 
65-plussers in Arendonk. Die 
zal gratis verkrijgbaar zijn en 
kan opgehaald worden met 
een persoonlijke uitnodi-
gingsbrief.

Coronasteun voor verenigingen
Het verenigingsleven werd het voorbije jaar stevig dooreengeschud door het 
welbekende virus. Veel organisaties hebben hun werking (tijdelijk) moeten neer-
leggen of anders moeten organiseren. Daarom trok de Vlaamse Regering zo’n 
160.000 euro extra subsidies uit voor de lokale verenigingen in onze gemeente.

Arendonk kent een grote verscheiden-
heid aan verenigingen. De coronacrisis 
heeft niet voor elke vereniging dezelfde 
impact. Om de verdeling van de 
middelen voor te bereiden, werd er een 
werkgroep opgericht bestaande uit een 
delegatie van de adviesraden cultuur, 
jeugd en sport, de betrokken ambtenaren 
en schepenen. 

Rekening houdend met de mogelijke 
lange termijngevolgen zijn we – in 
tegenstelling tot andere steden en 
gemeenten - niet over één nacht ijs 
gegaan. Samen met de denktank legden 
N-VA-schepenen Marina Gys en An 
Hermans een flink traject af.

“Het was absoluut geen gemakkelijke 
oefening”, bevestigt An. “We kwamen 

tot de conclusie dat verschillende soorten 
steun zinvol kunnen zijn. De inbreng 
van de raden vonden we een zeer be-
langrijke pijler. Dergelijke beslissingen 
voer je enkel uit als ze gedragen zijn.”

“Met die groeiende inzichten zijn we 
ervan overtuigd dat de subsidies van 
het coronanoodfonds op een verant-
woorde manier verdeeld wordt. Iedere 
vereniging zal het juiste financiële duwtje 
in de rug krijgen”, vult Marina aan.

De rechtstreekse kosten ten gevolge 
van het coronavirus van 2020 (aankoop 
gels, dispensers, annulatiekosten, …) 
worden volledig terugbetaald. De 
investeringen die later nog gebruikt 
kunnen worden, worden voor 50 
procent ondersteund (de aankoop van 

een extra tent, bijvoorbeeld).
Voor 2021 zijn er twee subsidierondes, 
met volgende ondersteuning:

- Rechtstreekse kosten: 100 procent 
terugbetaald zonder maximum.
Annulatiekosten: 100 procent terug-
betaald met een maximum van 750 
euro per ronde.

- Projectsubsidie voor investeringen 
door het coronavirus: 50 procent terug-
betaald met een maximum van 1500 
euro per jaar.

- Subsidie voor wervingsacties: 100 
procent terugbetaald met een 
maximum van 500 euro per jaar.

 Ook Anny van Reusel, 
N-VA-bestuurslid en lid van 
de seniorenraad, juicht het 
gemeentelijke initiatief toe.

www.n-va.be/arendonk
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Pal� jn
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Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Kristof Hendrickx, burgemeester

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


