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Beste Arendonkenaar

De zomer loopt stilaan op zijn 
einde. Het was een vreemde 
periode waarbij we vooral genoten 
hebben in eigen land. Het corona-
virus heeft ervoor gezorgd dat we 
enkele mooie plekjes dichtbij huis 
konden herontdekken. Datzelfde 
virus zorgde jammer genoeg ook 
voor de afgelasting van heel wat 
evenementen. Volksspelen,  
kermissen, optredens, fuiven, 
… alles moest noodgedwongen 
geannuleerd worden. Eind juli 
werden de maatregelen voor de 
provincie Antwerpen nog eens 
verscherpt. Vanaf dat moment 
werden we verplicht de avondklok 
te respecteren en een mond-
masker te dragen op openbare 
plaatsen.

Toch waren er ook een aantal 
lichtpuntjes tijdens de zomerva-
kantie. Dankzij de inspanningen 
van leidingen en begeleiders, 
konden onze kinderen op jeugd-
kamp vertrekken. Ook onze 
zomerschool ‘De Vliegende Start’ 
zag het levenslicht. COVID-19 mag 
dan wel een schaduw over ons 
sociaal leven leggen, tegelijkertijd 
verzachten enkele hartverwar-
mende initiatieven het leed een 
beetje. Hoe de toekomst eruitziet, 
is voorlopig nog onduidelijk. Een 
ding is echter zeker, samen  
kunnen we dit aan.

Gloednieuw kinderbelevingspad
De zomervakantie waar iedereen zo naar uit keek, werd voor velen een vakantie in eigen 
land. Vlaanderen, maar ook Arendonk in het bijzonder, heeft een pak meer prachtige 
troeven dan we denken.

Het nieuwe kinderbelevingspad heeft de aftrap van de zomervakantie niet gemist. Hoewel 
we er ook al veel ouders hebben gezien, is de Lamgodsberg de start van een leuke attractieve 
wandeling voor onze kleinsten. Ben jij al samen met Vlegel, de stoere egel op verkenning 
getrokken? Welke egelweetjes kon je onthouden?

De gele stoel
“Yes, we kunnen op kamp!”  
Deed jouw kind ook een  
vreugdedans toen hij of zij  
hoorde dat de kampen door- 
gingen? Zij die we bij de  
heropstart van ons ‘normale  
leven’ eventjes leken te vergeten,  
zorgden nu voor een geweldige zomer.

Een dikke pluim voor de leidingsploegen 
van jeugdverenigingen en monitoren van 
kampen en speelpleinwerkingen. Ze bewe-
zen al snel erg flexibel en vindingrijk te zijn. 
Onlinespelen verzinnen, een zomeropvang 
organiseren of ergens gaan kamperen,  

allemaal netjes volgens de regels. Want ook 
onze jeugdbewegingen moesten met een 
waslijst aan coronamaatregelen aan de slag. 
Knap van onze jongens en meisjes. Ze  
hebben hun plaats op de gele stoel dubbel  
en dik verdiend!

 Penningmeester Marijke Segers met haar kleinkinderen.
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Voor de leeuwen: Rudy Panis
In ons vorig huis-aan-huisblad gaf gemeenteraadslid Mariska Vogels de leeuw 
door aan Rudy Panis, die omwille van gezondheidsredenen onze schepen van 
Sociale Zaken verving.

Kan je even vertellen wie je bent?
Ik woon al heel mijn leven in Arendonk. 
Met een samengesteld gezin van 15 
kinderen en kleinkinderen is het bij 
ons nooit een saaie bedoening. In mijn 
vrije tijd amuseer ik mij met blokhutten 
maken en vissen.

Politiek heeft me altijd geïnteresseerd. 
Ik ben een sociaal persoon die op de 
eerste rij staat als er hard gewerkt moet 
worden. Ook in de verschillende clubs 
en verenigingen waarbinnen ik actief 
ben, neem ik graag het voortouw. Ach-
teraf mag een lekker pintje uiteraard 
niet ontbreken.

Je was enkele maanden schepen van 
Sociale Zaken. Hoe blik je daarop terug?
Toen ik deelnam aan de laatste gemeen-
teraadsverkiezingen had ik absoluut 
niet gedacht dat zoiets kon. Meer dan 
tien jaar geleden zetelde ik al in de 
OCMW-raad waardoor de werking van 
het sociaal huis me niet vreemd was. 
Het was een heel fijne ervaring waar ik 
met een positief gevoel op terugkijk. De 
medewerkers van het sociaal werk heb-
ben echt het hart op de juiste plaats. Ze 
verrichten zoveel werk voor de zwakke-
ren onder ons en mensen in armoede.

Zijn er nog thema’s die je nauw aan het 
hart liggen?
Ik blijf me verbonden voelen met het 

belang van maatschappelijk welzijn. Het 
sociaal gebeuren in de gemeente vind ik 
zeer belangrijk. Ontmoeting, sport en 
beweging zorgen voor ons mentaal en 
fysisch welzijn. Ook jongeren hebben 
dat nodig. Geef onze jeugd ruimte om te 
zich ontwikkelen en zelfs om fouten te 
maken. Daar leren ze uit. Iedereen ver-
dient zijn plaats in onze samenleving.

Samen maken we de buurt
Om de samenhang van de buurt te verbeteren, kende het gemeentebestuur twee jaar geleden een buurtbudget toe aan de wijken  
Rennen, Muite, Valkborgh, Kooiman, Horeman en Bellekens. “Omwille van de duurzame en leerrijke ervaring van dat project,  
gaan we de buurtwerking verder uitbouwen”, verduidelijkt schepen van Sociaal Beleid Marina Gijs. 

We hebben dit keer gekozen voor volgende buurten: Pelgrimspleintje, Flierenbos, Het Hof en Peerdskerkhofstraat. In 
september komt er een ‘babbelbus’ naar hen toe, een mobiele ontmoetingsplaats waar buren in contact kunnen komen 
met elkaar. De ideale plek om elkaar beter te leren kennen en samen de ontwikkeling van de buurt te bevorderen.

Cafetaria woonzorgcentrum breidt uit
In de cafetaria van het woonzorgcentrum heerst er altijd een gezellige 
drukte, al was dat de afgelopen maanden wel even anders. Dankzij de inzet 
van het personeel kon alles wel in coronavrije omstandigheden verlopen.

De bewoners van het woonzorgcentrum werden extra in de watten gelegd 
zodat ze hun geliefde cafetaria en babbels met familie, vrienden en vrijwilligers 
zo min mogelijk zouden missen. Intussen gingen de deuren van de cafetaria al 
open. Bij de woonzorggroep ijveren we ervoor dat ook de bewoners daar snel 
weer gebruik van kunnen maken. Op voorstel van onze leden van het  
bijzonder comité sociale dienst, Hilde, Christel, Johan en Marina, zijn er hier 
en daar wat aanpassingen doorgevoerd.

“Zo maakten de logge stoelen plaats voor een mooi en gloednieuw terras”,  
vertelt voorzitster Marina Gijs. “Bovendien hebben we de kaart uitgebreid  
waardoor de bewoners en hun bezoek weer kunnen genieten van een lekker 
stukje taart of een croque. Op die manier is het ook voor de minder mobiele 
bewoner mogelijk om een terrasje doen.”

Bestuurslid 

in de 

kijker
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An & Christel, Vlaamse veerkracht in beeld
Bij de start van het nieuwe schooljaar blikken we even terug naar 13 maart. De dag waarop het coronavirus ons  
dagelijks leven bijna volledig lam legde. De Vlaamse schoolpoorten gingen voor onbepaalde tijd dicht en onze  
verpleegkundigen draaiden overuren. We vroegen onze N-VA’ers An Hermans en Christel Claessen, respectievelijk 
leerkracht in het secundair onderwijs en thuisverpleegkundige, hoe zij de afgelopen maanden beleefden.

“Het idee dat de scholen na de paasvakantie zouden heropenen, verdween al snel. Als leerkracht kunstvakken was mijn motto altijd: 
‘I’m not messy, I am creatively organised’, waarbij chaos soms gewoon de structuur is. Maar wat als je in je job als leerkracht, interim 
opleidingscoördinator, schepen en moeder in de chaos geen structuur meer kan scheppen? Dat gaf even kortsluiting in mijn 
hoofd.”

“Mijn hersenen draaiden 24 uur per dag op volle toeren. Naast een fulltime job 
moest ik mezelf door het verplichte thuiswerken, online lesgeven en psycholoog 
zijn, ook nog eens ontpoppen tot wiskunde- en talenleerkracht. Dankzij de 
verbetersleutels die de leerkrachten van mijn dochter me bezorgden, heb ik veel 
bijgeleerd. We blijven positief.”

“Ook al kreeg iedereen die het nodig had een laptop en internetverbinding, al 
snel voelde je aan dat niet alle leerlingen even bereikbaar waren. Ook de bege-
leiding was niet hetzelfde dan in de klas. Het leek wel alsof ik altijd  
beschikbaar moest zijn om hen verder te helpen. Vragen en berichten  
kwamen van alle kanten: Smartschool, WhatsApp, Teams … Het leek alsof  
ik altijd en overal moest bijsturen, zelfs tijdens een schepencollege of  
gemeenteraad of aan de kassa van de supermarkt.”

“Voor veel jongeren was het afstandsleren een les in zelfredzaamheid. Velen 
zijn daar met glans in geslaagd. Jammer genoeg stel ik ook vast dat er een kleine 
minderheid een moeilijk schooljaar tegemoet gaat. Maar ik ben er alleszins van 
overtuigd dat de leerkrachten opnieuw het beste van zichzelf zullen geven. Ik 
ben er alvast klaar voor!”

Lees het volledige verhaal op www.vlaamseveerkrachtinhetonderwijs.be 

“Wat een rare tijd. Onmacht en angst voor het onbekende overheersen 
al de rest. Iedereen vraagt zich af wat er nog allemaal op ons af gaat 
komen. Al die gevoelens maakten het van bij het begin van de crisis 
mentaal enorm zwaar. Ik ben al dertig jaar actief als thuisverpleegkun-
dige, maar de coronacrisis is ongetwijfeld de meest heftige periode die 
ooit meegemaakt heb.”

“Ik wil er natuurlijk voor zorgen dat zowel mijn patiënten, mijn gezin, 
mijn omgeving als ikzelf gezond blijven. Dat is bij momenten een 
bijzonder overheersend gevoel. Maar ik kijk met de nodige trots terug 
op de afgelopen periode. De band met onze patiënten en ons team on-
derling is sterker dan ooit. De grote dankbaarheid is hartverwarmend. 
Met heel veel goede moed werken we verder.”
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(G)eenrichtingsstraat in De Brulen
In het kader van een veilige schoolomgeving werd De Brulen het afgelopen jaar tijdelijk 
ingericht als eenrichtingsverkeer.

Omdat onze N-VA-jongeren tal van pijnpunten zagen ontstaan door de verkeersconstructie, 
gingen ze van deur tot deur en polsten naar de bevindingen van de buurtbewoners.  
De overgrote meerderheid deelde hun mening. In overleg met de verkeerswerkgroep van de 
school en de buurtbewoners besliste het schepencollege om de eenrichtingsstraat te schrappen 
vanaf 1 juli. Vanaf 1 september wordt De Brulen een fietsstraat.

Dat is een stuk veiliger voor de kinderen. Er zullen geen ellenlange files ontstaan en de  
bewoners moeten niet onnodig rondrijden. Bovendien zullen er ter hoogte van het kerkpaadje 
bloembakken geplaatst worden. Die verhogen de zichtbaarheid van de zwakke weggebruikers.

Aankoop mondmaskers
Mondmaskers zijn momenteel niet meer weg te denken 
uit ons leven. Vele Arendonkenaren kropen de afgelopen 
maanden achter hun naaimachine en vrolijkten onze snoeten 
op met tal van leuke motiefjes. Een goede gezondheid is ons 
grootste goed. Mede omwille van die reden kochten we via 
N-VA Lubbeek mondmaskers aan ten voordele van Think 
Pink. Samen kunnen we meer dan alleen.

Kwalitatieve sportinfrastructuur in Arendonk
Dat onze gemeente dringend nood heeft aan een volwaardige sporthal, is niemand ontgaan. Sportverenigingen die gebruik 
maken van indoorinfrastructuur werden bevraagd naar hun noden. De conclusie van dat onderzoek luidde dat er een  
kwalitatieve sportruimte moet komen met een oppervlakte vergelijkbaar aan vijf basketvelden.

Om te kunnen garanderen dat iedere sportvereniging hun  
sport op de juiste ondergrond kan beoefenen, zal het gemeente- 
bestuur een multifunctionele sportvloer van 110.000 euro laten 
aanleggen in de Bemdhal. Er kunnen ook evenementen en 
fuiven doorgaan in die accommodatie.

Besparing van een miljoen

“Door te investeren in een sportvloer in de Bemdhal, hebben 
we in de nieuwe sporthal op Heikant voldoende met een  
oppervlakte van drie basketvelden. Op die manier sparen we  
maar liefst meer dan een miljoen euro uit,” duidt sportschepen  
An Hermans. “Iedere Arendonkse sportvereniging beschikt 
dan over een kwaliteitsvolle infrastructuur.” De werken zullen 
eind mei/ begin juni 2021 uitgevoerd worden. “De verdeling 
van de sporturen zal vanaf dan via de sportdienst verlopen.  
Op die manier willen we vermijden dat sommige verenigingen 
op meerdere plaatsen moeten trainen”, vult bestuurslid van het 
autonoom gemeentebedrijf Tom Cambré aan.

Sporthal Heikant in aantocht
Intussen worden de volgende stappen naar een ontwerp- 

dossier voor de nieuwe sporthal op het sportpark Heikant 
gezet. Daarbij zullen de huidige kleedkamers geïntegreerd 
worden in de nieuwbouw. Naast de grotere terreinen zal er ook 
plaats zijn voor een danszaal, een gevechtsportruimte en een 
cafetaria.

 Schepen van Sport An Hermans, samen met enkele leden van de 
Raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf.
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Over bloemetjes 
en bijtjes: wij  
maken werk van  
biodiversiteit
We zijn ons er niet altijd van bewust, 
maar bijen spelen een belangrijke rol 
in ons ecosysteem. Ze zorgen voor de 
bestuiving van bloemen en voedingsge-
wassen, zoals groenten en fruit. Jammer 
genoeg zien we dat de diertjes het de 
laatste tijd erg lastig hebben. De bijen-
populaties worden bedreigd door het 
gebruik van pesticiden en een steeds 
kleiner wordend leefgebied.

Onze fractiewerkgroep Duurzaamheid 
hield begin dit jaar reeds een brainstorm-
sessie omtrent de bijenproblematiek. Er 
werden toen verschillende ideeën gelan-
ceerd.

“We willen bekijken hoe we onze openbare 
ruimte nog aantrekkelijker kunnen maken 
voor bijen en vlinders. Dat kan bijvoor-
beeld door het inzaaien van bloemenwei-
des op bermen langs de weg, maar ook op 
braakliggende gronden verspreid over onze 
gemeente”, zegt gemeenteraadslid Jef Van 
Steenbergen. “Met eenvoudige ingrepen 
kunnen we veel bereiken. Maar ook de in-
woners van Arendonk kunnen hun steentje 
bijdragen door hun eigen tuin in te richten 
met inheemse bloemen en planten.” 

Schepen van Duurzaamheid Kenny 
Viskens maakt werk van concrete acties: 

“In ons beleidsplan hadden we reeds 
aandacht voor biodiversiteit. Nu is het tijd 
om dat in de praktijk om te zetten. We 
doen daarvoor een beroep op de expertise 
van de Arendonkse biegilde en onze eigen 
gemeentelijke groendienst.”

De gemeenteraad besliste bovendien om 
volgend jaar deel te nemen aan de Week 
van de Bij, van 31 mei tot en met 6 juni 
2021.

Santé!
Het is algemeen geweten dat ook de  
horeca zwaar getroffen is door  
de coronacrisis. We keken dan ook  
reikhalzend uit naar de heropstart op  
8 juni. Onder strenge voorwaarden  
gingen cafés en restaurants weer open. 
De barkruk aan de toog werd wel  
ingeruild voor een gewone stoel.

Om de richtlijnen rond social distan-
cing te kunnen respecteren, was N-VA 
Arendonk meteen gewonnen voor  
het idee om de terrassen uit te breiden.  
Wij hopen dat de horeca-uitbaters de 
gemiste inkomsten daarmee deels  
kunnen compenseren. De nieuwe maat- 
regelen zorgden ook voor de nodige  
creativiteit. Dankzij de gedrevenheid van 
onze horeca resulteerde dat in een levendig 
dorp waarin gezelligheid en elkaar op 
veilige wijze ontmoeten centraal staat.

Zomerschool  
‘De vliegende start’
Leerkrachten, leerlingen en ouders werkten tijdens de coronacrisis  
keihard door om hoogstaand afstandsonderwijs te organiseren.  
De oproep van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om  
zomerscholen in te richten, viel in Arendonk niet in dovemansoren. 
Maar liefst 42 kinderen gingen op het aanbod in.

Er werden de voorbije maanden grote inspanningen geleverd om alle 
leerlingen te bereiken en een leerachterstand te vermijden. Toch is dat niet 
voor iedereen uit te sluiten. Niet alle leerlingen zijn thuis bijvoorbeeld even 
goed omkaderd. Sommigen kunnen nog extra ondersteuning gebruiken.

Onderwijs op maat

Zomerscholen kunnen 
daar de perfecte oplos-
sing voor zijn. Ze hebben 
niet alleen een remedië-
rend doel, maar bereiden 
de kinderen ook voor op 
het nieuwe schooljaar. 
Een zomerschool biedt 
onderwijs op maat voor 
de kinderen die het extra 
nodig hebben, waardoor 
ze in september een  
vliegende start kunnen maken.

Leren doe je niet alleen met boeken, afwisseling in werkvormen is nodig. 
Leren is ook samen spelen, nieuwe dingen ontdekken, prikkelen en  
openstaan voor beweging, sport en cultuur.
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs


