
Beste inwoner van den Briel, van Buggenhout-centrum, 

van Opdorp en van Opstal

Onze lijsttrekker en  
kandidaat – burgemeester 
voor CD&V Buggenhout  

is Pierre Claeys.

In Buggenhout zijn de Christendemocraten (CD&V) opnieuw verenigd.
Dit zal ontegensprekelijk de samenhorigheid in Buggenhout stimuleren, bevorderen en laten toenemen.

CD&V is de verenigde christen democratische 
partij in Buggenhout!

editie januari 2018

V.U.: Armand De Raedt - Diepmeerstraat 21, Buggenhout

Gelukkig Nieuwjaar Buggenhout
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Meer foto’s van al onze activiteiten op www.buggenhout.cdenv.be/beeld

Jaaroverzicht 
tweede helft van 2017

•	Op 15 oktober 2017 organiseerden 
we met groot succes ons vierde 
mosselfestijn.

Dankzij onze 45 enthousiaste 
medewerkers zorgden we ervoor 
dat de 550 deelnemers tevreden en 
voldaan naar huis gingen. Volgende 
afspraak op 18 november 2018!

Onze geschenkenkorf werd 
gewonnen door Ward Vrancken uit de 
Diepmeerstraat.

•	Op 26 september, 11 oktober, 
25 oktober  en 8 november 
2017 organiseerden we onze 
dialoogmomenten in den Briel, in 
Opdorp, in Opstal en in het centrum.

•	Op 9 december 2017 hielden we onze 
eerste kandidatendag in de Refuge 
Jan De Maerschalck aan de klimmuur 
in Buggenhout.

Onze kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober 2018 kregen uitleg over 
campagne voeren, over de nieuwe 
gemeenteraad, over de reglementering 
rond verkiezingsuitgaven, over het 
digitaal campagne voeren en leerden 
tijdens een voorstellingsronde elkaar 
beter kennen. Volgende afspraak is 
17 maart voor het finaliseren van ons 
verkiezingsprogramma.

Iedereen is van harte 
welkom op onze volgende 

activiteiten in 2018!
•	We nodigen alle inwoners van 

Buggenhout uit op onze doelgerichte 
dialoogmomenten in de volgende 
maanden.

Zo kunnen we samen een stevig 
en gedragen toekomstplan voor 
Buggenhout uittekenen.

 - Op 24 januari 2018 in de namiddag 
om 14u voor de senioren van gans 
Buggenhout in het Parochiaal 
centrum Nicolaas, Jachtweg 1 te 
Buggenhout-centrum.

 - Op 19 februari 2018 om 19u30 voor 
de jeugd en de  jonge gezinnen in het 
Tejatercafé de Pallieter, Broekstraat 
te  Opstal en met als thema: Een 
klare kijk op bouwen en verbouwen 
& dialoog over gemeentelijk beleid

 - Op 15 maart 2018 voor de 
zelfstandigen, vrije beroepen  en 
ondernemers in De Poort van Cyriel 
te Opdorp i.s.m. Unizo 

•	Op 13 januari 2018 gaan we met de bus 
naar de nationale nieuwjaarsreceptie 
in Lint. Elk CD&V-lid is hierop 
uitgenodigd.

•	Op 28 januari 2018 nodigen 
we iedereen uit op onze 
nieuwjaarsreceptie en stellen we 
de kandidaten voor de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen voor. 

Gastspreker is minister van 
Omgeving, Natuur en Landbouw 
Joke Schauvlieghe.

Gastoptreden van Par Hasard 
(groepje van Blijdorp) o.l.v. Jan Van 
Thienen

•	Op 24 maart 2018 organiseren we 
onze vijfde garageverkoop i.s.m. de 
Gezinsbond, Femma, ACV, Pasar, 
KWB, KVLV-centrum en -Opstal en 
het huis-aan-huisblad Het Middelpunt.

Het inschrijvingsgeld gaat integraal 
naar de vijf vooropgestelde goede 
doelen uit Buggenhout: MFC 
Capelderij uit Opdorp, vzw Avalon 
uit Opstal, het Dagcentrum Eindelijk 
uit Buggenhout-centrum, Blijdorp en 
vzw Samen.

Het inschrijvingsformulier vindt u 
achteraan in deze Lantaarn.

•	23 juni 2018: ledenreis 
“Smulpapenroute” naar Zeeland

•	15 augustus 2018: ledenfeest in 
Feestzaal Ter Roest

•	1 en 2 september 2018 (Buggenhout 
kermis en braderie): terrascafé aan de 
winkel van Pierre.

•	14 september 2018 om 20u: 
verkiezingsmeeting in het “Parochiaal 
centrum Nicolaas”.

•	18 november 2018: vijfde mosselfestijn 
in het “Parochiaal centrum Nicolaas”.

Hartelijk dank voor de vele warme 
aanmoedigingen en de blijken van 
waardering voor de werking van CD&V 
Buggenhout.

We zullen uw vertrouwen niet 
beschamen.

Voor het bestuur
Armand De Raedt 

Voorzitter

Geert Hermans, Nadine Sertijn, 
Geert Mannaert, Jan Stevens, 
Jonathan Van Dooren, Bettie de 
Mul, Kris Van Den Berge hebben 
een wel overwogen beslissing 
genomen in het belang van 
Buggenhout.

Het is meer dan de moeite 
waard om met verenigde 
krachten binnen CD&V verder 
te werken aan de toekomst van 
Buggenhout.

Het is een bewuste keuze 
vóór Buggenhout!

Eén sterke CD&V formatie met 
bekwame en ervaren mensen 
is de beste garantie op een 
goed toekomstig beleid in 
Buggenhout.

Tijdens de voorbije dialoogmomenten 
in onze verschillende deelgemeenten  
mochten we heel wat enthousiaste 
mensen begroeten die het goed menen 
met Buggenhout.

Er zijn heel wat positieve 
voorstellen gedaan die we in ons 
verkiezingsprogramma willen opnemen. 
Samen met onze kandidaten finaliseren 
we ons programma op 17 maart, na de 
dialoogmomenten tijdens de volgende 
maanden.

Op woensdag 24 januari 2018 is er 
een dialoogmoment met de senioren 
uit gans Buggenhout in het Parochiaal 
centrum Nicolaas. 

We ontvangen hen graag om 14u met 
koffie en taart.

Graag vooraf inschrijven door even te 
bellen naar 0477 99 05 34 of 052 33 73 37. 
Iedereen is van harte welkom.

Op maandag 19 februari 2018 organiseert 
Jong CD&V om 19u30 in het Tejatercafé  
De Pallieter te Opstal een infoavond 
rond bouwen en verbouwen en gaan we 
graag in dialoog over het gemeentelijk 
beleid omtrent deze doelgroep.

Zie uitnodiging in deze Lantaarn!

Op 15 maart 2018 organiseert CD&V 
Buggenhout i.s.m. Unizo  in de Poort van 
Cyriel te Opdorp een dialoogmoment 
voor zelfstandigen,  vrije beroepen  en 
de  ondernemers van Buggenhout.

Samen met alle kandidaten engageren 
we ons om, na het overleg met onze 
inwoners, werk te maken van een stevig 
toekomstplan voor Buggenhout.

CD&V wil in onze gemeente 
samenwerken aan een groen, een 
proper onderhouden, een veilig, een 
solidair, een trots, een succesvol, een 
ondernemend en vooral aan een gezond 
Buggenhout.

“Een Buggenhout waar respect 
en samenhorigheid primeren!”

Bewuste keuze vóór CD&V
De uitdagingen voor lokale 
overheden zijn immers 
gigantisch en samen kunnen we 
ze aan. 

CD&V Buggenhout is een 
bloeiende afdeling bestaande 
uit een hechte vriendengroep, 
met een democratisch bestuur 
en met respect voor ieders idee.

Alle genoemde mandatarissen 
zullen hun mandaten in eer 
en geweten blijven uitoefenen 
tot en met de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 2018. 

Het belang van de Buggenhoutse 
bevolking staat immers voorop.
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Steun de

Buggenhoutse       Middenstand

2017

prijsuitreiking actie veilig verkeer van jong Cd&V



4 de Lantaarn | Januari 2018

Maurice, vertel eens, hoe wordt 
iemand als jij landbouwer?

Wel, mijn ouders waren boeren. Ik ben op 
de boerderij geboren. Ik groeide daar op en 
van in mijn jeugd hield ik van de stiel. Ik 
deed dat graag en nadat ik op mijn veertiende 
mijn school had afgemaakt ben ik begonnen. 
Tijdens de winter volgde ik dan wel nog 
avondschool in Lebbeke, dat was in de 
Gewestelijke Landbouwschool.

Was je bedrijf een gemengde boerderij? 
Nee, we hadden altijd een melkveebedrijf . 
We legden ons vooral toe op melkkoeien en 
kalveren. We hadden ook wel een varken, 
maar dat was enkel voor eigen gebruik, zoals 
het vroeger bij de meeste boeren was.

Was je vrouw altijd je rechterhand op de 
boerderij?
Ja, eens we getrouwd waren hé. Zij was 
afkomstig van Ossel, een kleine deelgemeente 
van Brussegem. Zij was een boerendochter, 
maar ze werkte bij notaris De Smedt in 
Wolvertem.

Ik heb haar leren kennen op bijeenkomsten 
van de jeugdbeweging, de BJB. Toen was dat 
de Boeren Jeugd Bond en later is dat dan de 
KLJ geworden, de Katholieke Landelijke 
Jeugd.

Dat begon toen ook gemengd te worden en 
wij gingen dan naar ontspanningsavonden. 
Daar werd gedanst en er was een animator 
die spelletjes organiseerde  .Wij gingen ook 
naar Brabant en zo heb ik Alice leren kennen.

Was je zelf ook actief in de organisaties van 
de BJB? 
Ja, ik heb in het gewest ook meegewerkt. Ik 
was verantwoordelijk voor landbouw! We 
hebben zo ooit cursussen georganiseerd in 
‘Levenskunst’. Dat was gericht op de jonge 
mensen die thuis op de boerderij meewerkten. 
Mensen zoals Etienne Cooreman kwamen 
dan spreken en dat ging dan over wonen ... en 
ook over hoeveverfraaiing en over het belang 
van het proper houden van de hele hoeve. Ik 
herinner me dat er dan gezegd werd dat ge 
niet moest verschieten als er dan ne vrijer 
over den hof komt gelopen! (Lacht smakelijk) 
Ge begrijpt , een propere hoeve trekt meer 
aan hé!

Maurice, nog even terug naar je loopbaan 
als landbouwer. Je bent sinds je veertiende 
actief op de boerderij en je hebt er een 
volledige loopbaan achter de rug. Je hebt 
ongetwijfeld een grote evolutie in de 
landbouw meegemaakt ?
“Een van de belangrijkste veranderingen, in 
mijn loopbaan als landbouwer , vond plaats 
in de jaren ’60. Voordien gebeurde alles nog 
met paard en kar.  In die periode deed de 
mechanisatie zijn intrede in de landbouw 
en is mijn bedrijf ook danig veranderd om 
deze evolutie mee te volgen.  Koeien werden 
machinaal gemolken en het paard moest 
plaats ruimen voor de tractor. Je moest mee 
met die vernieuwing of je boerde, bij wijze 
van spreken, achteruit!

Mijn zoon en dochter kozen na hun studies 
een job buiten de landbouw.”

Maurice, naast je passie voor de 
landbouw heb je waarschijnlijk nog 
wel andere dingen die je boeien?
Wel ja, in onze jonge tijd is iedereen 
wel eens bij de fanfare begonnen. Er 
waren dan mensen die rap stopten, 
maar ik doe het nog steeds met veel 
plezier. Ik was dertien toen ik begon 
... dat zal straks 65 jaar gaan zijn dat 
ik Bugel speel!

Je bent dus lid van de Opstalse 
fanfare?
’t Is te zeggen, vroeger was dat ‘De 
Morgenster’, maar ondertussen is er 
een fusie geweest met ‘Sint Isidorus’ 
en nu is de naam ‘Koninklijke fanfare 
’t Muziek’.

Heb je het gevoel dat die fusie voor een 
versterking gezorgd heeft?
Zeker! Alle fanfares hadden eigenlijk te weinig 
muzikanten en dan wordt het moeilijk! Door 
de fusie met Sint Isidorus beschikken wij nu 
over een vijftigtal muzikanten en ik moet 
zeggen dat het echt goed gaat. Er wordt nu 
opnieuw opleiding gegeven aan jonge gastjes. 

Als je bijna 65 jaar lid bent, heb je wellicht al 
één en ander meegemaakt in de schoot van 
de muziekvereniging?
Jaja... we hebben veel concerten gespeeld en 
samen plezier gehad! In januari spelen we ook 
op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente in 
De Pit, maar ik wil ook nog iets vertellen wat 
waarschijnlijk niet veel mensen zullen weten! 

De fanfare is eigenlijk ontstaan uit de 
zanggroep ‘De Breydelzonen’, waarvan mijn 
grootvader Dolf De Donder medestichter 
was. Het was pastoor Verstraete die dan de 
vraag stelde om een muziekvereniging op te 
richten. Hij wilde dat graag omdat hij in de 
processies muziek wou horen. Hij wilde dat 
er een fanfare in zijn processie speelde!

De mensen hebben naar hem geluisterd en 
dan is ‘De Morgenster’ gesticht. Meester 
Prosper Bosteels, de kunstschilder en 

hoofdonderwijzer 
op den Opstal, 
was één van de 
stichters en hij 
haalde die naam 
uit de litanie van 
Onze Lieve Vrouw. 
Daarin werd 
Maria morgenster 
genoemd!

Als ik me niet 
vergis, was meester 
Prosper de eerste 
voorzitter van ‘De 
Morgenster’. 

Heb je nog andere 
engagementen ?

Ja, ik ben ook lid van de Opstalse kerkraad... 
en ik ben ook bezig met het ophalen van oude 
kleren voor Missiehulp. Vroeger is Honoré 
Van Mulders daar mee bezig geweest, 
maar nadat ik met de boerderij gestopt 
ben, kwamen ze me vragen om bij ons een 
stockeerplaats te gebruiken. Op die manier 
ben ik daar dan ook mee begonnen en nu doe 
ik dat nog wekelijks.

Je engagement in de kerkraad, vraagt dat 
veel tijd?
Vergeleken met vroeger is dat allemaal een 
beetje veranderd. In die tijd was er altijd een 
pastoor, die de spilfiguur was in de werking 
van de kerkraad. Nu is het meer teamwerk.  
We zijn met vijf, Luc Van Mulders is voorzitter, 
Werner Van Der Jeught is schatbewaarder en 
Laurens De Coninck is secretaris. Gustaaf 
Hiel en ik zijn bestuursleden. 

Pater Herman heeft niet altijd de tijd om 
aanwezig te zijn. Hij komt als hij kan.

Er wordt niet wekelijks of maandelijks 
vergaderd. De vergaderingen worden gepland 
naar behoefte.  De laatste periode was het 
iets drukker met de vernieuwing van de 
kerkramen en de aankoop van dat nieuwe 
orgel. Binnenkort zal dat officieel ingespeeld 
worden!

Was je ooit nog actief in andere verenigingen?
Ja, in de Landelijke Gilde als bestuurslid, 
maar het wordt hoe langer hoe moeilijker 
om activiteiten te organiseren . Het aantal 
landbouwers vermindert en ze hebben 
ook veel werk op hun bedrijf! Het is niet 
gemakkelijk!

Destijds hebben we verschillende cursussen 
georganiseerd voor de boeren om met de 
evolutie mee te kunnen. Ik herinner me 
nog een cursus lassen, waar de boeren zeer 
content mee waren.

De ‘Veebond’ was ook zo een interessante 
organisatie, vooral voor de kleinere boeren. 
Als je als kleine landbouwer zelf een stier 
moest kopen om slechts enkele koeien te 
dekken, dat is veel te duur! Er werd een 
kleine bijdrage gevraagd om lid te zijn van 
de veebond en dan kon je beroep doen op 
één van de drie kwaliteitsvolle stieren in 
de bond. Dat was zeker een goede zaak om 
kwaliteitsvolle koeien te kunnen kweken. Het 
ging over de veredeling  van het melkvee! 
Eens ze dan met de kunstmatige inseminatie 
begonnen zijn, werd de veebond natuurlijk 
overbodig!

Maurice, jij bent ook een CD&V-lid in hart 
en nieren. Hoe heb jij destijds de splitsing 
van de Buggenhoutse afdeling beleefd?
Ik vond dat een zeer spijtige zaak! Ik ben er 
van overtuigd dat het een grote handicap 
heeft veroorzaakt voor de Christelijke 
beweging in zijn geheel! Er werden nochtans 
pogingen tot verzoenen georganiseerd, maar 
zonder resultaat.  Ik weet daar uiteraard niet 
het fijne van, maar ik heb altijd betreurd 
dat verenigingen en zelfs families daardoor 
verscheurd geraakten! 

CD&V-Buggenhout wil bruggen bouwen 
en streeft naar één christendemocratische 
partij. Wat denk jij daarover?
Dat maakt me blij! Ik vind dat zeker een 
goede zaak! 

Er is nationaal toch ook maar één christen-
democratische partij. Er is destijds zo een 
kleine poging geweest in enkele gemeentes, 
maar uiteindelijk heeft dat tot weinig of niets 
geleid.

Ik merk nu bij CD&V een groep mensen 
die het goed meent voor de inwoners van 
Buggenhout. Dat stemt me hoopvol! 

Opstalse Buggenhoutenaar in de spot : MAURICE VAN RANSBEKE 
Maurice is de man van 

Alice Saerens en vader 
van twee kinderen, Linda 
en Mark. Hij is grootvader 
van vijf kleinkinderen. 
Al 77 jaar woont hij in de 
Opstalse Broekstraat op de 
Gerardushoeve.

Wij spraken met hem over 
zijn leven als landbouwer 
en zijn engagement in het 
Opstalse verenigingsleven.
 (Pol Verest)
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Beste inwoners,

In 2017 werden heel wat openbare werken 
tot een goed einde gebracht. 

De Kerkhofstraat in Buggenhout kreeg een 
gloednieuw voetpad, nieuwe weggoten en 
een nieuwe rijbaan. 

Er werden ook rioleringswerken uitgevoerd 
in de Hamsweg te Opstal. 

De 13 werken van Geert Hermans in 2018:

vandaag en morgen
Tijdens het laatste jaar van deze legislatuur staan heel wat 
werken op stapel. Ik blijf werken voor Buggenhout vandaag 
en morgen. Hierna volgt een kort overzicht.

1. De Putweg in Opstal krijgt een nieuw voetpad langs beide 
zijden van de weg.

2. De Kerkstraat tussen spoorweg en Kamerstraat wordt 
vernieuwd met een nieuwe fundering en 2 lagen asfalt 
zodanig dat de trillingen voor de buurtbewoners definitief 
tot het verleden behoren.

3. In de Ravenstraat wordt een gracht aangelegd. Dit zal een 
eerste stap zijn in de goede richting om wateroverlast te 
verminderen in deze straat. 

4. In de Elzendreef wordt de gracht richting Opdorp 
opgewaardeerd en komen er op diverse plaatsen 
oeververstevigingen.

5. De gracht in de Pastorijtuin te Buggenhout krijgt een 
oeverversteviging.

6. Het kerkplein van Buggenhout wordt uitgebreid achter 
de kerk met aandacht voor groen, speelruimte en 
ontmoetingsplaatsen. Ook komen er laadpalen voor 
elektrische wagens en fietsen.  

7. In Opdorp worden alle waterleidingen vernieuwd in de 
Vekenstraat, Driehuizen, Vierbunderstraat, Damstraat, 
Veldstraat, Spiedamstraat, Brusselmansstraat, Beekstraat, 
Hoogweg,  Zeveneikenstraat en Lijneveldstraat. Deze klus 
moet helemaal geklaard zijn in 2019.  
Voor de toekomst van Buggenhout zal ik in 2018 onder 
meer werken aan volgende dossiers:

8. Opmaak van een boom- en bermbeheersplan wat 
Buggenhout in de toekomst een nog mooier en groener 
uitzicht moet geven.

9. Finaliseren van het ontwerp voor de riolerings- en 
wegeniswerken in de Hoogweg, Zeveneikenstraat en 
Lijneveldstraat met veilige fiets- en voetpaden. Deze 
werken starten in het voorjaar van 2019.

10. Finaliseren van het ontwerp voor de riolerings- en 
wegeniswerken in de Krapstraat, Breemstraat, Lindebos, 
Rauwenbos, Visgracht en Dreef. Ook in de Krapstraat 
komen veilige fietspaden. Deze werken worden voorzien 
in het begin van de volgende legislatuur.

11. Finaliseren van het ontwerp voor de heraanleg van de 
Stenenmolenstraat in Opdorp.

12. Finaliseren van het dossier Brakeleer wat de wateroverlast 
in het centrum van Buggenhout moet aanpakken. 

13. Uitwerken van het samenwerkingsverband met de 
gemeente Lebbeke en de stad Dendermonde voor de 
heraanleg en rioleringswerken in Hopveld, Hopveldweg 
en deel Mandekensstraat tussen spoorweg en Hoogveld. 

Toekomstvisie voor de Alvatsite op den Ouden Briel

Openbare werken in 2017

Ten eerste wil CD&V Buggenhout een 
eigentijdse lokale invulling geven aan de 
Alvatsite met een totale loskoppeling van het 
grote project in Baasrode. CD&V Buggenhout 
wil geen verbinding met dit project en wil het 
behoud van het kerkhof voor de parochie Briel. 

Ten tweede wil CD&V Buggenhout een 
verwevenheid met de buurt creëren waarbij 
wonen, werken, recreatie en groen met elkaar 
verweven worden.

Ten derde bepleit CD&V Buggenhout een 
nieuw beschrijvend bodemonderzoek omdat 
het vorige bodemonderzoek dateert van 2002 
en onvolledig is gebleken.  Enkel wanneer 
alle bodemgegevens ter beschikking zijn 
gesteld en enkel op basis van nauwkeurige 
bodemgegevens, kan een realistische en 
haalbare herontwikkeling voor de Alvatsite 
bepaald worden. 

Geert Hermans 
schepen van Leefmilieu

CD&V Buggenhout stelt de buurt voorop.

In de Blauwselstraat in Opstal werd een 
mooie parking aangelegd. Hiermee zijn er 56 
extra parkeerplaatsen in Opstal bijgekomen 
waarbij 4 plaatsen werden voorbehouden 
voor personen met een beperking.   
Enerzijds zal deze parking tegemoet komen 
aan de toenemende parkeerdrukte tijdens  
activiteiten in Opstal. De kerkhofbezoekers 
kunnen eveneens gebruik maken van deze 
parking.   
Anderzijds zal deze parking een zegen zijn 
voor het nieuwe woonproject tussen de 
Varentstraat en het kerkhof. 

Heel wat straten kregen 
een nieuwe slijtlaag 
zoals Ter Hoeven en het 
kruispunt Broekstraat-
Wiesbeek-Processieweg. 

De bermen in de Dammekensstraat 
werden gefatsoeneerd. 

Ook werden onderhouds-
werkzaamheden uitgevoerd in 
verschillende straten zoals Weiveld, 
Bovendonk straat, Beuken straat, 
Ravenstraat, Molen straat en 
Stenenstraat. 

Daarnaast werd een oever-
versteviging aangebracht aan de 
Opdorpse beek ter hoogte van 
het Piepenhol. 

Ten slotte worden momenteel 
de waterleidingen vernieuwd in 
Opdorp.

Tot uw dienst

Geert Hermans,  
schepen van Openbare Werken

site
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De dames van Vrouw en Maatschappij zijn 
bezige bijtjes: elke maand organiseren we 
ook een Crea-avond. Deze gaat eveneens 
door in de Pallieter.

Je kan voor alle info terecht bij
Marlowis Verest Linda Steps 
voorzitter V&M secretaris 
verestmarlowis@gmail.com linda.steps@telenet.be

Sprokkels uit de dialoogmomenten
Gedurende de voorbije maanden organiseerden we in elke woonkern 
van onze gemeente een dialoogmoment. Iedereen was welkom. We 
wilden weten wat er bij de inwoners van onze gemeente leefde en wat 

zij belangrijk vonden. In Briel, Opdorp, Opstal en Buggenhout gingen we rond de 
tafel zitten met iedereen die hiervoor wat tijd kon vrijmaken.

Onverwachte, gedurfde, waardevolle en soms diepzinnige uitspraken die we 
willen delen:

•	Om geluidsoverlast te vermijden bouwen we een ruimte om te fuiven voor 
jongeren, deels onder de grond.

•	Kangoeroe wonen stimuleren en zeker niet bemoeilijken.

•	 Iedereen moet meekunnen.

•	De burgemeester moet aanwezig zijn in de gemeente, meevoelen met de 
mensen en vooral luisteren.

•	Zwaar verkeer is de boosdoener.

•	Bejaarden langer thuis laten wonen. Allemaal goed en wel maar wie gaat er 
dan schilderen en behangen? Ik kan dat niet meer zelf en heb geen kinderen.

•	Zorg ervoor dat onze kinderen in Buggenhout kunnen blijven wonen!

•	De oude tradities ( bosbegankenis enz. ) in ere herstellen.

•	Minder palaveren, meer doen, meer actie.

•	Maak gebouwen toegankelijk voor iedereen.

•	Geen acaciabomen in Buggenhout.

•	De schoolomgeving moet tijdelijk volledig verkeersvrij zijn bij het begin en het 
einde van elke schooldag.

•	Buggenhoutbos zonder horeca en zonder toilet, dat kan toch niet.

•	De Pit moet voorrang geven aan initiatieven van Buggenhoutse verenigingen

•	We fusioneren met Opwijk, dan is den Opstal het middelpunt van de nieuwe 
gemeente.

Dominiek Van Dooren

Op 30 november jl. waren WIJ, de vriendinnen van Vrouw en 
Maatschappij, te gast in Tejatercafé De Pallieter te Buggenhout-
Opstal voor een ontspannende toneelavond. 

Met 45 dames genoten we volop van ‘Koprol’, een zelfgeschreven 
stuk gebracht door TheaterVis.

Dialoogmoment   
senioren

Beste inwoner van Buggenhout, Opstal, den Briel en Opdorp

CD&V Buggenhout nodigt je van harte uit op het speciale dialoogmoment 
voor senioren.

Wanneer? Woensdag 24 januari 2018 om 14u00
Waar? Parochiaal centrum Nicolaas, Jachtweg 1, Buggenhout-centrum
Graag verwelkomen wij je met koffie en een stuk taart.

Tijdens dit dialoogmoment geven wij je de kans om mee na te denken 
over verschillende thema’s. Aan de hand van stellingen zullen wij 
brainstormen en kan je ideeën aanbrengen. Wij luisteren naar jou, nemen 
de ideeën mee en houden hiermee rekening tijdens het schrijven van ons 
verkiezingsprogramma.

Wij vragen je in te schrijven via onderstaand inschrijvingsstrookje.
Je mag ook je aanwezigheid bevestigen   
via mail info@buggenhout.cdenv.be   
of telefonisch op één van onderstaande telefoonnummers.
Het inschrijvingsstrookje mag je bezorgen bij:
Armand De Raedt, Diepmeerstraat 21, Buggenhout - tel: 0477/99 05 34
Optiek Claeys, Kerkstraat 117, Buggenhout - tel: 0474/97 60 95
Rita De Maeyer, Meir 15, Opstal - tel : 0473/53 83 12
Ronald van Gemerde, Nieuwstad 10, Opdorp - tel : 0472/28 70 69

IEDEREEN WELKOM! 
Neem buren, vrienden, familie mee. 

Jozef Verhelst voorzitter Senioren 
Jozef.verhelst5@telenet.be

wij, samen in dialoog

Ik/wij  neem/nemen graag 
deel aan het dialoogmoment. Ik/wij zullen aanwezig zijn met  personen.

Dialoogmoment 24 Januari 2018

TheaterVIS is een gezelschap ontstaan uit goesting. Onder 
het motto ‘we spelen liever wat vaker voor een klein publiek 
dan slechts een paar keer voor een volle zaal’ brachten Margot 
Claeys en Niels De Boeck deze zelfgeschreven, kleinschalige 
productie. Het stuk gaat over een speciaalzaak in toiletpapier 
die wordt opgedoekt na een jarenlange traditie van generatie 
op generatie. Waar ligt de oorzaak en hoe moet het nu 
verder? Hoewel het stuk luchtig en speels opgevat wordt, 
handelt het over krampachtig vasthouden aan dromen 
,verval, beschermen en vooral… verzwijgen. 

Zo’n kleine productie vraagt om kleine zalen. Daarom kozen 
we het café van De Pallieter als locatie voor deze gezellige 
toneelavond.

Margot en Niels spelen hun voorstellingen ook op aanvraag in 
een piepklein, gezellig theaterzaaltje op zolder in het centrum 
van Buggenhout of gewoon in jouw woonkamer.

Vrouw en Maatschappij
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Proficiat vzw Avalon en zijn bewoners met hun 10de verjaardag.
Op zaterdag 9 
december 2017, 
vierde Avalon, 
het tehuis voor 
30 personen met 
een motorische 

beperking in Opstal, haar 10 
jarig bestaan.

In de kerk van Opstal vond de 
academische zitting plaats.

De verwelkoming gebeurde 
door 2 gehavende ridders , 
Pol Verest en Eddy Baeyens, 
die op zoek waren naar het 
mystieke eiland Avalon. 

Gekwetste ridders werden 
hier vroeger verzorgd 
door de priesteressen. Zij 
konden er herstellen.

De voorzitter Karel 
Teck, eerste schepen 
Geert Hermans 
en directeur Chilla 
Keppens, belichtten in hun 
speech Avalon vanuit een 
verschillend perspectief.

Afwisselend speelde Eline 
Duerinck klassieke muziek 
op haar cello en zongen de 3 
meisjes van ”Lily en route” a 
capella… mooi!

N.a.v. het 10 jarig bestaan 
zijn de bewoners van Avalon 
op zoek gegaan naar een 
gepast embleem. Het 
embleem verwijst naar de 
Keltische mythe van koning 
Arthur. In eerste instantie 
werd dit ontworpen voor het 
etiket van het “Avontuur“,  

het Avalon bier dat 
ter gelegenheid 

van dit feestjaar 
werd aangeboden op 

ons eetfestijn, bike rock, 
kerstmarkt en receptie… 

Ondertussen siert het 
embleem ook de banners 

die ter gelegenheid van onze 
evenementen op de gevel 
van de gebouwen van Avalon 
prijken.

Onze ridders waren 
ongeduldig om de mensen 
voor te gaan naar de receptie 
in zaal Torenhof. 

Hier werd ook het lekkere 
Avalon bier geschonken.

Deze viering stond in het 
teken van de bewoners, 
medewerkers, oprichters, 
vrijwilligers, omwonenden en 
allen die Avalon een warm 
hart toedragen.

Rita De Maeyer

De cvba-so ‘t Eigennest is 
EINDELIJK gestart met de bouw 
van 21 zorgflats voor personen met 
een niet-aangeboren hersenletsel 
in hartje Buggenhout.

Vooral jonge en zorgbehoevende cliënten die, 
door het noodlot getroffen, een hersenletsel 
hebben opgelopen, willen zoals iedereen 
zelfstandig wonen en zijn op zoek zijn naar 
een eigen nest.

Wij hopen dat de bouwwerken vlot verlopen 
en houden u op de hoogte.

Bea Van den Broeck 
directeur dagcentrum Eindelijk  

beeld straatzijde (Vierhuizen)

Nieuws van het Buggenhouts zorgfront

Zoekplaatje
Herkent u nevenstaande foto?

Vraag: 
in welke straat stond dit beeld?
Hoe neem je deel?
Vul onderstaande antwoordstrook in en 
bezorg ons deze vóór 1 februari 2018 
bij Pierre Claeys, Optiek Claeys, in de 
Kerkstraat.
Slechts één deelname per gezin geldig.

De winnaar ontvangt een mand met heerlijke producten uit 
Buggenhout. Bij meerdere juiste antwoorden trekt een onschuldige 
hand de winnaar uit de deelnemers.

Firmin Vermeir

antwoorDstrook CD&V Buggenhout weDstriJD Januari 2018

Naam vaN de straat: 

naam en voornaam: 

adres: 

 

tel/gsm:   e-mail:  

Een gehavende vogel 
zoekt 

een veilig nest

van waaruit hij 
leert

zijn vleugels 
te spreiden

uit te vliegen 
te re-integreren

in die grote wijde wereld

  B.V.d.B.

“Een klare kijk op bouwen en verbouwen  
& dialoog over gemeentelijk beleid”

Op maandag 19 februari organiseert Jong CD&V om 19u30 in 
tejatercafé De Pallieter te Opstal een infoavond rond bouwen 
en verbouwen.

Wonen is een thema dat iedereen, maar vooral jonge mensen 
bezighoudt. 

Er valt ook zoveel over te zeggen: huur-, grond en koopprijzen 
gaan omhoog, sociale woningen, notariële kosten, verzekeringen, 
zonnepanelen, isolatiepremies, renovatie, energie certificaten, … 
Op deze avond zorgen we dat jonge mensen hun vragen kunnen 
stellen aan mensen uit elk vakgebied zoals een notaris, een 
bankdirecteur, een verzekeringsagent, … 
Jong CD&V wil deze avond ook met jou in dialoog gaan.
Aan de hand van enkele stellingen willen we samen met jou 
brainstormen over het gemeentelijk beleid specifiek gericht op 
jonge mensen. 

We zullen het hebben over woonbeleid, mobiliteit, fuifbeleid, 
kinderopvang, … 

Op deze avond laten we de jonge mensen aan het woord, jij 
bepaalt het thema en kan aangeven wat je goed of slecht vindt 
in onze gemeente, waar het goed gaat en waar er ruimte is voor 
verbetering.  

Kortom, je bent op zoek naar een woning om te kopen of te 
huren en je zit nog met een vraag? Met de aanwezige vakmensen 
zullen we je zeker proberen verder helpen. 
Heb je geen prangende vraag rond bouwen of verbouwen, maar 
ben je wel geïnteresseerd in het gemeentelijk beleid en wil je 
graag je mening geven, ook dan luisteren we graag naar jouw 
mening.

We hopen je te ontmoeten op maandag 19 februari om 19u30 in 
tejatercafé De Pallieter te Opstal.
Iedereen is van harte welkom.

met vriendelijke groeten,  
voor Jong CD&V

Jonathan van Dooren 
Dorien Meskens,  

Yasmine De Bleser  
en Mieke Van Malderen

Voorzitter jong CD&V :  meskensdorien@gmail.com
Leden: jonathan@van.dooren.be; Miekevanmalderen@hotmail.com; 

debleser.yasmine@gmail.com

Uitnodiging  
Jong CD&V organiseert 
een infoavond met 
dialoogmoment

Nieuwe Website CD&V Buggenhout
Op zondag 28 januari lanceren we onze nieuwe afdelingswebsite. 

De voorbereidingen op lokaal vlak zijn momenteel ook in volle gang. Hieronder lichten we 
al een tipje van de sluier...

Ronald van Gemerde
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We wensen jullie een mooi, hoopvol en menselijk 2018.

2017 was voor CD&V Buggenhout het jaar van verzoening 

en velen hebben dit met open armen ontvangen. De 

media heeft hier uitvoerig over gesproken.

Het “Wij” verhaal is ook in Buggenhout een feit.

Niettegenstaande deze hoopgevende berichten zitten we dit jaar nog altijd 

in de oppositie, maar we gaan de Buggenhoutse kiezer tegemoet met een 

haalbaar programma over veiligheid, opvang van jong en oud, onderwijs, 

werkgelegenheid, cultuur, ondernemerschap, leefomgeving en dialoog.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 14 oktober 2018. Geef 

uw stem aan CD&V! Jouw stem is nodig om een nieuwe aanpak, een “nieuwe 

visie” mogelijk te maken voor de volgende 6 jaar.

De CD&V familie bestaat uit een groep ervaren en geëngageerde mensen met 

visie.

Geniet van deze “Lantaarn” die ons een beeld geeft voor de toekomst en ook 

het verleden laat herleven. En weet … elk verhaal heeft zijn waarheid!

Steeds welkom!

Vriendelijke groeten,  

Pierre Claeys Gemeenteraadslid CD&V Buggenhout

Met uw steun en samen met de ganse ploeg wil ik jullie graag vertegenwoordigen 

vanaf 1 januari 2019.

naam:  

adres: 

e-mail: 

telefoon:     geboortedatum:  

Lid worden van onze partij?
Bezorg dan deze strook aan één van onze mandatarissen.

 Christen-Democratisch Vlaams

www.facebook.com/cdenv.buggenhout twitter.com/CDenVBuggenhout

www.buggenhout.cdenv.be info@buggenhout.cdenv.be

Armand De Raedt
Diepmeerstraat 21 
9255 Buggenhout
0477 99 05 34

Ronald van Gemerde
Nieuwstad 10
9255 Opdorp

0472 28 70 69

Bezoek ons op sociale media en 
blijf zo op de hoogte van het laatste 
politieke nieuws en onze activiteiten En bekijk alle foto’s van activiteiten op 

www.buggenhout.cdenv.be/beeld

Grote garageverkoop5de

Deelnemingsformulier
Naam:  (deelnemer)

Adres:  (deelnemer)

Tel.:  e-mail: 

wenst deel te nemen aan de garageverkoop en biedt volgende spullen te koop aan: (aankruisen indien van toepassing)
boeken tuinmeubilair fietsen decoratieve stukken

speelgoed tuingereedschap kindermeubelen schilderijen

kleding (kinderen/volwassenen) pc-benodigdheden meubelen autobenodigheden

huishoudelijke spullen sportartikelen babyartikelen DVD/CD’s

doe-het-zelfmateriaal kinderfietsen Andere:  

Ik ben lid van  / geen lid van een Buggenhoutse vereniging en betaal €  inschrijvingsgeld* 
met vermelding van het deelnemersadres door dit bedrag vóór 18 maart 2018 te storten op rekeningnr. BE06 0680 5116 7022 van CD&V Buggenhout. 
(Vermeld hierbij van welke Buggenhoutse vereniging u lid bent.)
* Leden van CD&V en van de andere Buggenhoutse verenigingen betalen € 5, anderen betalen € 10 inschrijvingsgeld.

Het gestorte inschrijvingsgeld wordt integraal aan dagcentrum Eindelijk, vzw Avalon, het MFC Capelderij,Blijdorp Buggenhout en vzw Samen geschonken.

Info op www.buggenhout.cdenv.be, www.gezinsbond.be/buggenhout en www.pasar.be/buggenhout.
Ingevulde formulieren mailen naar: info@buggenhout.cdenv.be, etienne.hermans@telenet.be, gezinsbondbuggenhout@skynet.be of afgeven bij: 
Ronald van Gemerde, Nieuwstad 10 Franky Meskens, Zittingsweg 5 Kris Van Den Berge, Bosstraat 43
De Raedt–Steps, Diepmeerstraat 21 Etienne Hermans, Hooilaart 57 Optiek Claeys, Kerkstraat 111
Romanie Van Londersele, Kerkhofstraat 4 Jozef Van Ingelgem, Diepmeerstraat 77 Rita Du Bois, Meir 12/ 15

Zaterdag 24 maart 2018 van 9u tot 16u

Welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie

zondag 28 januari 2018
11u30
Parochiaal centrum
'Nicolaas'

CD&V Buggenhout nodigt u van harte uit op haar jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie. Breng gerust familieleden, vrienden en buren 
mee. Iedereen is welkom. We stellen onze toekomstige kandidaten 
voor en klinken samen met onze mandatarissen en bestuursleden 
op een jaar vol nieuwe kansen.
                                                 

Praktisch
Zondag 28 januari 2018 om 11u30.
Parochiaal centrum 'Nicolaas', Jachtweg 1, Buggenhout-centrum.
Met optreden van Par Hasard o.l.v. Jan Van Thienen.
Receptie verzorgd door MFC Capelderij vzw.

Gastspreker
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw.

V.U.: Armand De Raedt, Diepmeerstraat 21, 9255 Buggenhout
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