
Het bestuur en de kandidaten van 
CD&V zijn bijzonder fier dat onze her
enigde CD&V ploeg het vertrouwen 
heeft gekregen van 4667 kiezers. 

Onze burgemeester Pierre Claeys 
behaalde een monster score met 
niet minder dan 2445 voorkeurstemmen.

Geert Hermans behaalde op de 
provinciale lijst 3579 voorkeur stemmen. 

Alle kandidaten willen jullie van 
harte bedanken voor de steun 
bij het behalen van dit schitterend verkiezings
resultaat.

We zullen dit vertrouwen niet beschamen.

Onze  ploeg is er klaar voor!

Beste inwoner van den Briel, van Buggenhout-centrum, van Opdorp en van Opstal
Aan iedereen een voorspoedig en gezond 
2019 gewenst!
We nodigen jullie graag uit op onze 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie die doorgaat 
op 27 januari 2019 in het parochiaal 
centrum Nicolaas te Buggenhout.

CD&V behaalde een volstrekte meerderheid met 
13 zetels op 23.

Onze nieuwe burgemeester Pierre Claeys wordt in 
het schepencollege geflankeerd door:

•	twee ervaren schepenen Geert Hermans en 
Nadine Sertijn

•	door onze gewezen fractieleider en nieuwe 
schepen François Suys

•	door de voorzitter van het Bijzonder Comité van 
de Sociale Dienst (BCSD) en ervaren toegevoegde 
schepen Geert Mannaert

•	en door onze jongste en nieuw verkozen schepen 
Mieke Van Malderen

De nieuwe voorzitter van de gemeenteraad en de 
OCMWraad is Jan Stevens.

Onze nieuwe fractieleider in de gemeenteraad en 
de OCMWraad is Jonathan Van Dooren.

Verder zetelen in de gemeenteraad en de OCMW
raad voor CD&V:

•	Rita De Maeyer, Bea Van den Broeck, Dorien 
Meskens, Dirk Stallaert en onze nieuw verkozen 
kandidaat Kris Van Den Berge

Onze verkozenen naast de voorzitter Geert 
Mannaert in het Bijzonder Comité van de Sociale 
Dienst (BCSD) zijn Linda Steps, Dirk Van Mulders 
en onze nieuw verkozen kandidate Yasmine De 
Bleser.
Onze afgevaardigden in de politieraad zijn Jan 
Stevens, Dorien Meskens, Dirk Stallaert en Kris 
Van Den Berge.

De bevoegdheden van onze burgemeester en 
schepenen vind je verder in deze Lantaarn.

Gastspreker is Vice-Eerste Minister 
en Minister van Werk, Economie 
en Consumenten en belast met 

Buitenlandse Handel Kris Peeters.
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2018 
•	Op 13 januari 2018 trokken we met een volle bus 

naar de nationale nieuwjaarsreceptie van CD&V 
in Lint.

•	Op 28 januari 2018 kwam minister Joke 
Schauvlieghe ons tijdens onze nieuwjaarsreceptie 
een hart onder de riem steken voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

•	Op 24 maart 2018 vond de vijfde garageverkoop 
plaats met 240 deelnemers.

Dankzij de inschrijvingsgelden hebben we de vijf 
vooropgestelde goede doelen elk een cheque 
van € 500 kunnen overhandigen.  
Bedankt aan alle deelnemers.

•	Op 28 maart 2018 bezochten de senioren onder 
de deskundige leiding van Geert Mannaert de 
Ijskelder in Opdorp.

•	Op 23 juni 2018 gingen we met 80 leden en  
twee bussen op een gesmaakte smulpapenroute 
naar Zeeland. 

•	Op 15 augustus 2018 hadden we ons laatste 
ledenfeest in feestzalen Ter Roest.

We willen Marcel en zijn echtgenote hartelijk 
bedanken voor de goede zorgen tijdens de vele 
jaren die we in “Ter Roest” te gast waren. We 
wensen hen ook veel nieuwe vrije tijd en een 
goede gezondheid toe.

•	Eind augustus organiseerden JONGCD&V voor de 
derde maal met succes de actie “veilig terug naar 
school” in Buggenhout Bedankt aan alle mensen 
die een affiche voor hun raam hebben geplaatst.

•	Op 1 en 2 september 2018 organiseerden we 
met Buggenhout kermis ons praatcafé.

•	Op 14 september 2018 hadden we een geslaagde 
verkiezingsmeeting in zaal Nicolaas met een 
ludieke voorstelling van onze kandidaten.

•	Op 14 oktober 2018 zat Nicolaas afgeladen 
vol om onze overwinning te vieren in ons 
verkiezingscafé.

De opbrengst van deze avond werd gestort aan 
het project van Joris Cooreman in Indonesië. 
Hij gaat het geld besteden aan de aankoop van 
stoelen en tafels voor het plaatselijk schooltje.
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U bent van harte welkom 
op onze volgende  

activiteiten in 2019
•	Op 12 januari 2019 gaan we met de bus naar de 

nationale nieuwjaarsreceptie in Lint. Elk CD&Vlid is 
hierop uitgenodigd.

•	Op 16 januari 2019 biedt Vrouw & Maatschappij haar 
leden in Tejatercafé De Pallieter een nieuwjaarsdrink 
aan om hun werkjaar feestelijk in te zetten.

•	Op 27 januari 2019 nodigen we iedereen uit op 
onze nieuwjaarsreceptie en stellen we onze nieuwe 
burgemeester en ons nieuw schepencollege voor 
met hun bevoegdheden.  
Gastspreker is Vice-Eerste Minister 
en Minister van Werk, Economie 
en Consumenten en belast met 
Buitenlandse Handel Kris Peeters.

•	Op 30 maart 2019 organiseren we onze 
zesde garageverkoop i.s.m. Femma, ACV, Pasar, 
KWB, en het huisaanhuisblad Het Middelpunt.

Het inschrijvingsgeld gaat integraal naar vier centra 
uit Buggenhout: MFC Capelderij uit Opdorp, vzw 
Avalon uit Opstal, het Dagcentrum Eindelijk uit 
Buggenhoutcentrum en Blijdorp uit Buggenhout.

Het inschrijvingsformulier vindt u achteraan in deze 
Lantaarn.

•	Op 22 juni 2019 organiseren we onze volgende 
ledenreis naar Noord Frankrijk met bezoek aan 
St. Omer en Clairmarais waar we gaan genieten van 
een prachtige boottocht.

•	Op 15 augustus 2019 vergasten we onze leden op 
een gastronomisch ledenfeest in Hof Ter Buecken.

•	Op 13 oktober 2019 serveren we terug mosselen en 
volauvent tijdens ons zesde mosselfestijn in het 
Parochiaal centrum Nicolaas.

Namens de ganse ploeg

Armand De Raedt 
Voorzitter CD&V Buggenhout

Maria, ben jij geboren en getogen op den 
Briel?
Neen, ik ben afkomstig uit Baasrode. Ik ben 
er geboren op 23 april 1932.

Mijn man, Frans, was van den Briel. Ik ben 
met Frans getrouwd in 1955 en dan ben ik 
naar den Briel gekomen. Frans zijn vader 
was twee weken voor wij trouwden plots 
gestorven en dan heb ik hier de winkel 
verder gedaan.

Jullie hebben een winkel van andere 
mensen overgenomen?
Die winkel was van Frans zijn ouders. Zijn 
vader was ook een bakker en Frans heeft, na 
de dood van zijn vader, de bakkerij verder 
gezet en ik deed vanaf dan de winkel.

Dat was een heel klein winkeltje, maar wij 
hebben dat aangepast en vergroot. Ik heb 
41 jaar winkel gehouden en dan ben ik met 
pensioen gegaan. De mensen gingen meer en 
meer naar de grootwarenhuizen en ook... het 
was tijd om te stoppen!

Bakkerij en kruidenierswinkel onder 
één dak, dat betekent dat zowat alle 
mensen van den Briel hier over de vloer 
kwamen?
Destijds waren er vier winkels op den Briel! 
Wij waren wel de enige bakkerij. Onze winkel 
is wel het langst gebleven. De bakkerij was 
natuurlijk een belangrijk deel van de zaak. 
De klanten hielden van de specialiteiten 
van Frans. Rozijnenbrood, pistolets en 
sandwiches waren toch wel de dingen 
waarvoor de klanten speciaal kwamen. Frans 
was ook de laatste ambachtelijke bakker van 
Buggenhout!

Zijn de bakkerij en de winkel op 
hetzelfde moment gestopt?
Neen, wanneer Frans gestopt is en met 
pensioen gegaan is, heb ik nog verder gedaan 
met de winkel tot mijn 64. In die tijd verkocht 
ik veel snoep aan kinderen uit de buurt en 
ook aan kinderen van Sint-Amands, die hier 
voorbij reden om naar school te gaan.

Ik herinner me nog dat er hier eens behoorlijk 
wat gestolen was en kort nadien hoorde 
ik ook van diefstal in een Buggenhoutse 
winkel. De politie is dan met die gasten naar 
hier gekomen om te vragen wat ze moesten 
betalen. Ik heb dan gezegd dat ze het zo 
mochten laten, maar dat ze wel die kinderen 
een goede berisping moesten geven. Achteraf 
heb ik die kinderen niet meer gezien!

Je levensmotto is ‘Arbeid adelt’. Je bent 
de hele tijd actief gebleven?

Wel... nadat ik stopte met de winkel was het 
niet gemakkelijk. Ik zat hier alleen en heb 
toen vaak geweend omdat ik niets om handen 
had. Ik ben dan lid geworden van OKRA en 
van Ziekenzorg. Op die manier kwam ik 
regelmatig onder de mensen en dan had ik 
naast mijn huishouden nog wat anders . Ik 
heb daar ook een heel goede vriendin leren 
kennen die ik bijna dagelijks bezoek. We zijn 
gisteren samen naar het Kerstfeest geweest 
in de kantine van de voetbal. Willy Van Dam 
en een paar andere mensen organiseren dat 
voor de senioren van den Briel. Ze beginnen 
met een stukje taart en koffie, daarna 
wordt er bingo gespeeld en volgt nog een 
broodjesmaaltijd.

Is de voetbalkantine een beetje het 
centrum van het sociale leven op den 
Briel?
Jaja, hier is geen enkel café meer en ook 
geen zaal! Alles wat er hier te doen is 
gebeurt in de kantine. Er spelen daar twee 
mannenploegen en een damesploeg voetbal, 
maar zelfs wanneer er niet gevoetbald wordt 
is de kantine open. Elke zondagvoormiddag 
komen de mensen daar kaarten en een 
babbeltje doen. Alles wat op den Briel 
gebeurt is daar te doen! Ook Briel-kermis is 
daar opnieuw georganiseerd en het was een 
groot succes, er is heel veel volk geweest!

Zijn het vooral de mensen die al jaren 
op den Briel wonen die naar die kermis 
komen?
Eigenlijk iedereen! Hier wonen intussen 
een aantal jonge gezinnen en die waren 
zeker ook van de partij. Misschien denken 
veel mensen nog dat op den Briel enkel 
oude mensen wonen, maar dat is serieus 
veranderd. Sommige jonge mensen zijn hier 
komen bouwen en dat zijn nu even goed 
mensen van den Briel. Er waren op de kermis 
zelfs mensen van Sint-Amands en van nog 
andere gemeentes. ’t Was echt plezant dat er 
opnieuw een kermis was!

Je woont in de Otto De Maeyerstraat, 
verwijst die naam naar een Brielenaar?
Jazeker, Otto De Maeyer was een 
bedrijfsleider die hier een verffabriek had. 
Tijdens de tweede wereldoorlog spioneerde 
hij voor de Engelsen en in 1942 werd hij 
door de Duitsers opgepakt en hij werd 

in Rijsel gefusilleerd. Onze straat is naar 
hem genoemd. Hij was destijds ook bij de 
burgerwacht in Buggenhout, maar hij heeft 
zijn inzet met zijn leven betaald. De vader 
van meester Eduard Vincke die hier nog les 
gegeven heeft op den Briel, Jozef Vincke, is 
in die periode ook opgepakt geweest en nooit 
meer teruggekeerd.

Jij bent hier dus bekend als de 
bakkersvrouw en Maria van de winkel?
Ja, vooral bij de wat oudere mensen hé. Vanaf 
onze trouw stond ik hier in de winkel, maar 
voordien heb ik nog in Opdorp op het Kasteel 
gewerkt. Bij de paters moesten we vanaf 7 uur 
’s morgens beginnen en ik was pas om 8 uur ’s 
avonds thuis, dat waren lange dagen!

Dat was in de periode dat daar een moord 
gepleegd is. Blijkbaar was er één van de 
jongens achter gebleven zonder dat het 
gemerkt werd. Die had dan een vrouw van 
Opdorp vermoord! Ik hoorde het zeggen 
in Buggenhout in ‘De Vlinder’ toen we 
uitgingen en de volgende dag stond het aan 
het kasteel vol met politiewagens.

Zoiets vergeet je niet licht?
Zeker niet! Veel van die kinderen hebben 
heel wat meegemaakt, maar zoiets verwacht 
je toch niet! Daarna ben ik daar niet meer zo 
lang gebleven. 

Ik heb nadien nog een periode in 
Dendermonde in het college gewerkt. Wij 
moesten daar voor de internen de bedden 
maken, de schoenen poetsen en nog andere 
huishoudelijke taken doen. Ik reed toen met 
de trein naar Dendermonde en zodra we op 
het college aankwamen, was het zorgen voor 
de kinderen!

Maria, als je nu terug kijkt op een leven 
gevuld met vooral veel werk, is er dan 
iets waarvan je kan zeggen dat deed ik 
het liefst?
Eigenlijk niet, want ik heb alles graag gedaan! 
Ik deed graag de winkel, maar ik werkte ook 
graag op het kasteel en in het college. Daar 
had ik een heel goede collega, een vriendin 
eigenlijk. Het was allemaal plezant! 

Hartelijk dank voor het gesprek, Maria.
Je bent de verpersoonlijking van je 
levensmotto ‘Arbeid adelt’!

Pol Verest

BUGGENHOUTENAAR IN DE SPOT : 

Maria Annerel•	Op 26 oktober 2018 bezochten onze senioren 
slagerij Saerens.

•	Op 18 november 2018 organiseerden we met 
groot succes ons vijfde mosselfestijn.

Dankzij onze 50 enthousiaste medewerkers 
zorgden we ervoor dat de 650 deelnemers 
tevreden en voldaan naar huis gingen. 

Onze geschenkenkorf werd gewonnen door 
Rudy Michiels uit de Kalkenstraat.

•	Onze dames van Vrouw & Maatschappij 
organiseerden bijna elke maand van 2018 een 
Doeavond.

Maria is de weduwe van Frans Hermans, de moeder van eerste schepen Geert Hermans en zijn oudere broer Dirk.  
Zij is wellicht de meest bekende dame op ‘den Briel’! Wij spraken met haar over haar werk en haar leven.

‘Arbeid adelt’
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CD&V gaat voor een duidelijke visie.   
Het geïntegreerd water en klimaat
beleid in Buggenhout zal bestaan uit 
4 luiken. 

Luik 1: waterzuivering 

Het eerste luik bestaat uit 
waterzuivering. We willen verdere 
stappen ondernemen om het 
huishoudelijk afvalwater te zuiveren 
en niet in onze beken te laten stromen. 

Zo staan riolerings en wegeniswerken 
op stapel in Hoogweg, Lijneveldstraat, 
Zeveneikenstraat en Grote Kouterbaan. 

Daarnaast plannen we de volledige 
heraanleg van de Krapstraat met 
aanverwante straten, inclusief de 
herinrichting van het kruispunt Hoge 
Linde. In beide gevallen komen er ook 
enkelrichtingsfietspaden. 

Het derde grote project op 
vlak van waterzuivering zijn de 
afkoppelingswerken in wijk Hopveld, 
Hopveldweg en deel Mandekensstraat. 
Zonder volledig te willen zijn, zullen 
ook nog een aantal kleine straten 
aangepakt worden.

Luik 2: wateroverlast aanpakken 

Het grote project is het dossier 
Brakeleer om wateroverlast in het 
centrum aan te pakken. Dit dossier 
omvat onder meer werken in 
Bovendonkstraat, Hanenstraat en 
Brakeleer. 

Zowel op het vlak van ruimtelijke 
ordening, het vergunningenbeleid 
als op het vlak van openbare werken, 
passen we steeds de volgende 
principes toe in de volgende volgorde: 

1. zo veel mogelijk hergebruik van 
hemelwater

2. waterinfiltratie ter plaatse

3. buffering met vertraagde lozing

4. zo veel mogelijk hemelwater 
afvoeren in open grachten

Duidelijke visie voor een geïntegreerd water- en klimaatbeleid
Luik 3: klimaatactieplan 

We tekenen zo snel als mogelijk 
het “Burgemeestersconvenant” 
waarbij een duurzaam energie en 
klimaatactieplan op lokaal vlak wordt 
uitgetekend. 

Naast energieefficiëntie in de 
gemeentelijke gebouwen, gaan we 
Buggenhoutbos aanzienlijk uitbreiden 
in samenspraak met het Agentschap 
Natuur en Bos. 

Kamiel Van Belleplein
Op 23 augustus 2018 werd de nieuwe ‘multifunctionele’ 
parking achter de kerk officieel ingehuldigd als het ‘Kamiel 
Van Belleplein’.

Hiermee wil Buggenhout eer betonen aan ongetwijfeld 
de grootste oorlogsheld die onze gemeente ooit heeft 
gekend. Vanwege zijn onverschrokkenheid en moed werd 
hij door de andere soldaten ‘Den Dievel’ genoemd.

Kamiel Van Belle werd op 
13/10/1879 geboren in een 
kleine arbeiderswoning op de 
hoek van de Nieuwstraat en de 
Pastorijstraat, dus op de hoek van 
de huidige parking.

In het begin van de Eerste 
Wereldoorlog moest het Belgisch 
leger wijken onder druk van de 
Duitse pletwals tot achter de IJzer. 
Daar zou het zeker zijn uitgemoord 
indien eind oktober 1914 niet werd 
beslist om de IJzervlakte onder 
water te zetten. 

Kapitein Thys en kapitein Umé, 
sluiswachter Karel Cogge en 
schipper Hendrik Geeraert lagen aan 
de basis van het plan om ’s nachts 
bij vloed de sluis van de Noordvaart 
aan de Ganzepoot te Nieuwpoort 
open te draaien zodat het water van 
de zee landinwaarts kon stromen. 

Na de oorlog zijn ze hiervoor 
meermaals gehuldigd. De mannen 
die echter het gevaarlijke werk 
uitvoerden nl. Kamiel Van Belle 
uit Buggenhout, Edouard Cop uit 
Boom en Benoit Ballon uit Peizegem 
deelden helaas niet dadelijk in de 
glorie. Mede dank zij Kamiel werden 
zeker 40.000 Belgische soldaten 
van de dood gered. Daarom is dit 
laattijdig eerbetoon zeker en vast 
verdiend.

Deze huldiging paste perfect in het kader van het einde van de Groote Oorlog, 
die op 10 en 11 november op gepaste wijze werd herdacht in de Opdorpse kerk 
en aan de Opstalse Patattenmolen. Vele toeschouwers wisten niet hoe zwaar 
hier in Buggenhout werd gevochten tijdens de eerste septemberdagen van 1914.

Geert Mannaert 
Voorzitter BCSD en  

toegevoegde schepen

Luik 4: Buggenhout als fietsgemeente

Als kers op de taart willen we 
vooral inzetten op de fiets. 
We trekken een fietsbudget 
uit om het fietsen in 
Buggenhout aangenamer te 
maken. Buggenhout wordt 
een fietsgemeente.

Zo komen er in Buggenhout voor het 
eerst ook fietsstraten waarbij de fietser 
voorrang heeft op motorvoertuigen. 
Een fietsstraat is een straat die 
ingericht is als fietsroute, maar waarop 
tevens auto’s zijn toegestaan. De straat 
wordt zo ingericht dat de fietser er de 
‘hoofdgebruiker’ is. 

Dat wil zeggen: auto’s en andere 
motorvoertuigen mogen er fietsers 
niet inhalen en auto’s mogen niet 
sneller rijden dan 30 km/uur.

Geert Hermans 
Eerste schepen 

Open infiltratiegrachten in de Eikendreef
© Geert De Rycke

Oeverversteviging en herwaardering van de 
gracht in de pastorietuin van Buggenhout
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Burgemeester Pierre Claeys
•	Bevolking, Brandweer, Politie, Kerkfabrieken, Personeelsbeleid, Veiligheid, 

Noodplanning en Sociale huisvesting
•	Voorzitter college van burgemeester en schepenen en van het OCMW

1ste Schepen Geert Hermans
•	Openbare werken, Mobiliteit, Communicatie, Leefmilieu, Natuur, Energie en 

duurzame ontwikkeling, Omgeving en ruimtelijke planning, Integraal waterbeleid 
en polders, Patrimonium, Technische uitvoeringsdiensten, Preventie en 
bescherming op het werk

2de Schepen Nadine Sertijn
•	Derde leeftijd, Rode Kruis en Bloedgevers, Volksgezondheid, Gehandicaptenzorg, 

Markten, Middenstand, Integratie en Gelijke kansen, Kinderopvang, Welzijn en 
gezin, Woonzorgcentrum, Kerkhoven, Burgerlijke stand en Sport vanaf januari 2022

3de Schepen François Suys
•	Financiën, Begroting, Onderwijs, Academie voor muziek, woord en dans en IT

4de Schepen Mieke Van Malderen
•	Jeugd, Cultuur, GC De Pit, Ontwikkelingssamenwerking en Dierenwelzijn.

Voorzitter BCSD en toegevoegde schepen Geert Mannaert
•	Sociale zaken, Voorzitter BCSD
•	Toerisme, Feestelijkheden, Landbouw, Trage wegen, Sport (tot december 2021), 

KMO en Tewerkstelling

Bevoegdheden binnen het college van burgemeester en schepenen

JONGCD&V... vollenbak vooruit!
Beste Lantaarnlezers,

Via deze weg wil ik als voorzitster van JONGCD&V iedereen bedanken die de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen een ‘jonge’ stem heeft uitgebracht! Met onze top vijf in de rechterkolom 
wilden we mensen makkelijker de weg laten vinden naar jonge geëngageerde mensen en dat lijkt 
ons aardig te zijn gelukt. 

Dankzij uw stem kunnen wij met een frisse blik mee het beleid van Buggenhout bepalen. Graag 
willen wij met onze JONGCD&Vafdeling ook vooral een gedragen beleid voeren en daarom zien 
wij ons clubje graag uitbreiden.

Ben je onder de 35 jaar? Denk je graag na over het reilen en zeilen in Buggenhout? Zin om deel uit 
te maken van een enthousiaste groep? Stuur dan zeker een mailtje naar meskensdorien@gmail.com 
en sluit je zo aan bij JONGCD&V Buggenhout.

Dorien Meskens 
Voorzitster JONGCD&V en Raadslid

De dames van Vrouw & 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

Op woensdag, 26 september 2018 brachten wij een 
bezoek aan Slagerij Saerens in de Stationsstraat te 
Buggenhout.

Met 50 CD&VSenioren volgden wij met heel veel 
interesse de deskundige uitleg van bedrijfsleider 
Andy over de ambachtelijke werkwijzen in zijn 
slagerij. 

Bij het bekijken van de werkhuizen en de frigo’s 
stonden wij versteld van de moderne, en zeer 
professionele inrichting in hun slagerij.

Het bezoek werd afgerond met verschillende 
proevertjes.

Vandaar gingen we naar het Parochiecentrum 
Nicolaas waar we bij een aperitiefje onze impressies 
van het bezoek aan elkaar konden vertellen. 

Nadien was het tijd voor een heerlijke koffie met een 
lekker belegd broodje, klaargemaakt door Slagerij 
Saerens. 

Alles afsluitend met een gezellige babbel en nog een 
drankje naar keuze.

Planning 2019:
In het voorjaar plannen we een bezoek aan het 
OCMW van Buggenhout.
Wat betekent de integratie gemeenteOCMW voor 
de gebruiker? 
Welke hulp kan het OCMW aan onze hulpbehoevende 
burgers aanbieden? 
Uitleg over de algemene werking van het OCMW.

In september plannen wij een herfstwandeling met 
een bezoek. Later meer details.

Verder nemen de Senioren ook deel aan de 
verschillende activiteiten van de plaatselijke CD&V
afdeling.

Jef Verhelst 
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Van harte een mooi en sterk 2019!

Op 14 oktober 2018 hebben velen het vertrouwen 

gegeven aan “hun” partij, CD&V Buggenhout, om 

de dagdagelijkse gebeurtenissen in goede banen te 

leiden.

Oppositie en meerderheid willen dit concretiseren 

door te luisteren, te verdedigen en initiatieven te nemen.

De volgende zes jaar zijn “wij” het die het voortouw mogen nemen.

Ik ben dan ook bijzonder fier en dankbaar dat ik de komende jaren uw 

burgemeester mag zijn.

Belangrijke punten staan op de agenda:

Veiligheid wordt aangepakt door een verantwoord mobiliteitsengagement, 

door een sterk brandweerkorps en door een uitgebreid politiekorps. Ook 

willen we van Buggenhout een echte fietsgemeente maken!

Voor jong en oud moet degelijke en betaalbare opvang voorzien worden.

Huisvesting op een correcte manier implementeren in onze gemeente is ook 

één van de doelstellingen.

Om werk in eigen gemeente te behouden moeten onze bedrijven de nodige 

ondersteuning krijgen. Kleine KMO’s, handelaars en vrije beroepen zijn de 

“compost” van een gemeente met een ziel. 

Verenigingen, cultuur en sport zijn een sociaal gegeven en daar zullen we 

blijven in investeren.

In naam van ons allen, dank je voor het vertrouwen.  

Pierre Claeys

Zondag 27 januari 2019 - 11u
Parochiaal centrum ‘Nicolaas‘

Welkom op onze   
nieuwjaarsreceptie

Praktisch
Van 11u tot 12u30 verkiezing van de lokale voorzitters.

Toespraak van onze nieuwe burgemeester, Pierre Claeys.

Bij een hapje en een drankje kijken we samen met jullie vooruit naar 
de activiteiten in het nieuwe jaar en klinken we samen op de toekomst!

Onze huismuzikant Jan zorgt tussendoor voor de muzikale omlijsting.

We rekenen op jullie talrijke aanwezigheid!

Gastspreker 
ViceEerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten 

en belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters.

We nodigen jullie graag uit op onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie met verkiezing van de 
lokale voorzitters. Breng gerust familieleden, 
vrienden en buren mee. Iedereen is welkom!

8 de Lantaarn | 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

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 

buggenhout.cdenv.be/fotos

Grote garageverkoop6de

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 23 maart 2019 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 en Blijdorp Buggenhout geschonken.

Info op buggenhout.cdenv.be en www.pasar.be/buggenhout.
Ingevulde formulieren mailen naar: info@buggenhout.cdenv.be, etienne.hermans@telenet.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  Rita Du Bois, Meir 12/ 15

Zaterdag 30 maart 2019 van 9u tot 16u


