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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Telowerlè’er

De gezellige kerstperiode is aan- 
gebroken. Er staan feesten, lekkere 
maaltijden en veel cadeautjes op het 
menu. Bij de eindejaarsperiode horen 
natuurlijk ook een aantal wensen voor 
het nieuwe jaar.

Allereerst wens ik u een goede 
gezondheid in het nieuwe jaar. Veel 
geluk en liefde mogen zeker ook niet 
ontbreken. Daarnaast koester ik de 
hoop dat ieder van ons zorg draagt 
voor zijn naasten. Wees er voor  
elkaar, ook wanneer het moeilijk gaat.

We kunnen ook al reikhalzend 
uitkijken naar een nieuw politiek jaar. 
Daarin zal een nieuwe school  
opgetrokken worden, een aantal  
straten zullen heraangelegd  
worden en nieuwe projecten zullen 
hun opstart kennen.

Ook binnen onze N-VA-afdeling zullen 
we zeer hard blijven werken. Steeds 
met een warm hart voor Arendonk.

Afsluiten doe ik met u uit te nodigen 
voor onze nieuwjaarsreceptie op  
17 januari 2020.  Samen klinken  
we op het nieuwe jaar.

Scott Verachtert
Afdelingsvoorzitter

Bedankt, de Wildeman!
In de rubriek ‘De gele stoel’ zetten we elk huis-aan-huisblad iemand, een groep, een 
vereniging … in de kijker voor een bijzondere verdienste. In dit blad is het de beurt aan 
‘de Wildeman’, die elk jaar een volledig cultuurjaar in elkaar steekt. Onlangs werd die 
inzet bekroond met een zeer terechte en zeer mooie derde plaats bij de cultuurprijs van 
de Kempen. Proficiat! 

Van Boeken & Koeken tot concerten, over 
schoolvoorstellingen en comedynights ... 
Volledig onafhankelijk en met eigen middelen 
bokst ‘de Wildeman’ jaar na jaar een mooi 
en gevarieerd cultuurprogramma in elkaar. 
Bedankt om op deze manier cultuur dichter bij 
de mensen te brengen.

Ook alle andere socioculturele groepen en 
verenigingen geven we een welgemeende pluim 
voor hun niet aflatende inzet. Dankbaar dat 
eenieder meewerkt aan een bruisend  
Arendonk. 

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Matthias Diependaele 
Vlaams minister

Jan De Haes
Gedeputeerde provincie 

 Antwerpen

Nieuwjaarsfeest 
N-VA Arendonk

Vrijdag 17 januari 2020
20 uur

zaal De Ster

Iedereen welkom!

Salongesprek met Jan De Haes, Matthias Diependaele en burgemeester 
Kristof Hendrickx. Napraten doen we met een natje en droogje. Tot dan!
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Bestuurslid in de kijker

Voor de leeuwen: Tom Cambré 
Onze redacteur ging langs bij Tom Cambré met heel wat vragen. Maak kennis met de  
ondervoorzitter van N-VA Arendonk. 

Tom, vertel eens wie je bent. 
“Ik ben 41 jaar. Volgend jaar ben ik 25 jaar samen met mijn 
jeugdliefde Nadja. Samen hebben we twee kinderen: Julie 
van dertien jaar en Niels van negen jaar.”
 
Hoe lang ben je al bestuurslid?
“Ik ben sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
2018 bestuurslid. Op dit moment ben ik ondervoorzitter 
van de afdeling.”

Wat zie je als je grootste prestatie in de politiek?
“De stappen die ik in de aanloop naar de verkiezingen van 
oktober 2018 heb gezet: de huisbezoeken, het aanbellen bij 
inwoners, uitkomen voor mijn mening met respect voor de 
mening van een ander, het zoeken van een balans tussen 
gezin en politiek... Het blijft constant zoeken en schipperen, 
maar momenteel voelt de puzzel goed aan.”

Welke thema’s wil je lokaal opvolgen?
“Ik wil graag mee nadenken over veiligheid en digitalise-
ring.”
 
Wat is je favoriete bezigheid?
“Je kan me vaak terugvinden op de tennisbaan. Of ernaast, 
als supporter voor onze zoon. Doorheen de jaren hebben 
we een hechte tennisvriendengroep gesmeed, waarmee 
we graag feesten, op weekend gaan, gezellig tennissen en 
napraten.”

Wie zijn je helden?
“Mijn kinderen. In de huidige maatschappij, waarin sociale 
media een belangrijke rol spelen en er bijna constant 

verwachtingen op hun jonge schouders rusten, is het niet 
evident om op te groeien en te puberen.” 

Wat is je meest gekoesterde bezit? 
“Het is een torenhoog cliché, maar thuis bij m’n gezin zijn 
is m’n meest gekoesterde bezit. Het is de plaats waar ik tot 
rust kom na een drukke dag op het werk. Het is de plaats 
waar ik kan relativeren en waar ik veel klein geluk vind. 
Het is de reden waarom ik me inzet voor bijvoorbeeld meer 
veiligheid, omdat ik mijn kinderen een mooie en warme 
toekomst wil geven.”

Indien je zelf iemand zou mogen interviewen (ongeacht 
levend of dood), wie zou dat zijn en waarom?
“Mijn grootouders. Ze zijn helaas allemaal overleden. Ik 
mis ze nog steeds. Mijn grootvader heeft m’n kinderen 
nooit gekend. Ik ben zeker dat hij ze op handen zou dragen, 
net zoals mijn vader onze kinderen op handen draagt. Mijn 
grootouders komen uit een compleet andere tijd. Ik zou hun 
nuchtere kijk op de huidige maatschappij wel willen horen.”

Waar werd je voor het laatste stil van?
“Toen ik hoorde dat m’n ouders binnenkort afscheid moeten 
nemen van een vriend des huizes. Kanker heeft hem in zijn 
greep. Een oneerlijke strijd, die hij helaas niet zal kunnen 
winnen.” 

Wat staat er allemaal (nog) op je bucketlist?
“Het winnen van de Lotto, liefst het grote lot (lacht)”

Aan wie geef je het leeuwtje door? 
“Aan Mariska Volgels.”
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  Burgemeester Kristof 
Hendrickx zet de winnaar 
in de bloemetjes.

N-VA Arendonk steunt Project Tel-Oor
Armoedebestrijding en de strijd tegen eenzaamheid 
zijn grote aandachtspunten. N-VA Arendonk 
vindt het daarom belangrijk dat het Project 
Tel-Oor van vzw Mekanders wordt voortgezet. 
“Elk project dat armoede en eenzaamheid aanpakt, 
verdient alle steun”, zegt schepen Marina Gys.

Wat is Project Tel-Oor?
Tel-Oor is een restaurant voor een gezonde hap en een goede 
babbel. Tel-Oor richt zich in eerste instantie op mensen met 
een financiële beperking en mensen die zich sociaal geïsoleerd 
voelen. Maar uiteraard is iedereen welkom, ongeacht gezins-
situatie, ongeacht leeftijd, ongeacht ... 

De focus van het project ligt op het aanbieden van een gezonde 
en evenwichtige maaltijd aan democratische prijzen. Eten 
en gezond eten zijn absolute voorwaarden voor een gezond 
leven. Tegelijkertijd wil de vzw mensen bij elkaar brengen.  

 
Voor een gezellige babbel, maar ook voor advies in hun 
zoektocht naar bijvoorbeeld betaalbare huisvesting, energie-
besteding, werk ...

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Surf dan naar de website 
www.mekanders.be/afdelingen/tel-oor of neem contact op 
met het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis is elke werkdag open 
van 9 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18 tot 19.30 uur. 
U vindt het Sociaal Huis 
op het volgende adres: 
Vrijheid 100, 2370 Arendonk. 
Bellen kan ook naar het 
nummer +32 (0)14 40 10 
50. Mailen kan via 
info@ocmwarendonk.be. 

Marina Gys 
Schepen van Sociaal Beleid

Geen tweede 
lijn windmolens 
 
Er liggen plannen klaar om naast 
de E34 een tweede lijn met wind-
molens te plaatsen. N-VA Arendonk 
verzet zich tegen zo’n tweede lijn. 

Nagenieten van Memorial 
Rik Van Steenbergen 

Wordt u vrijwilliger bij 
Woonzorggroep  
Arendonk?
Het vrijwilligersteam van de Woonzorggroep Arendonk 
zoekt u! Om bewoners, familie en bezoekers van de 
woonzorgcentra de kans te bieden elke dag een bezoekje 
aan de cafetaria van het woonzorgcentrum te 
brengen, streeft men ernaar om de cafetaria dagelijks 
tussen 14 en 17 uur te openen. Daarvoor is een groot 
en sterk team vrijwilligers nodig. 

Heeft u ook een 
warm hart en wilt 
u mee zorgdragen 
voor onze ouderen? 
Versterk dan het 
vrijwilligersteam 
van Woonzorg-
groep Arendonk. 
Aanmelden kan bij 
het Sociaal Huis. 
Het Sociaal Huis is 
elke werkdag open 
van 9 tot 11.30 uur 
en op donderdag-
avond van 
18 tot 19.30 uur. 
U vindt het Sociaal Huis op het volgende adres: Vrijheid 100, 
2370 Arendonk. Bellen kan ook naar het nummer +32 (0)14 40 10 50. 
Mailen kan via info@ocmwaredonk.be.

  Schepen An Hermans met 
drie bekende gezichten uit 
het wielrennen.

Het gemeentebestuur doet er 
samen met onze advocaat alles 
aan om een tweede lijn windmolens 
tegen te houden. 
Kristof Hendrickx  
Uw burgemeester
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


