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Colofon  
CD&V Buggenhout 
Diepmeerstraat 21 
9255 Buggenhout 
info@buggenhout.cdenv.be 
buggenhout.cdenv.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft uw vragen of opmerkingen 
0477 99 05 34 - Armand De Raedt 
0472 28 70 69 - Ronald van Gemerde 
 
 Kalender  
23 januari 2022 
Voorzittersverkiezing in zaal Nicolaas. 
 
26 maart 2022 
Garageverkoop voor alle inwoners van Briel, 
centrum, Opdorp en Opstal. 
 
26 juni 2022 
Uitgestelde ledenreis naar Gent. 
 
15 augustus 2022 
Jaarlijks ledenfeest. 
 
9 oktober 2022 
Achtste mosselfestijn in zaal Nicolaas 
 
 
 
 
 Word jij graag lid?  
Bezorg dan deze strook, ingevuld, aan één 
van onze mandatarissen. 
 

Naam: ............................................................. 

.......................................................................... 

Adres: ............................................................. 

.......................................................................... 

Mail: ................................................................ 

Telefoon: ........................................................ 

Geboortedatum: ...........................................

cdenv.buggenhout

cdenv_buggenhout

Warme William 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intussen heeft onze levende William zijn intrede gedaan in Buggenhout 
en staat de Warme Williambank aan de site van GC De Pit bij de jeugd-
dienst. We dragen het mentaal welbevinden hoog in het vaandel van jong 
en oud. Afgelopen periode ging Warme William langs de scholen en 
bracht een kleine attentie mee. Educatieve pakketten zijn ter beschikking 
gesteld voor onze scholen en de Warme Williambank zal op regelmatige 
basis verhuizen naar andere locaties in onze gemeente. 
 

Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, 
Ontwikkelingssamen werking en Dierenwelzijn
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Ook in 2021 zijn we geconfronteerd geweest met de pandemie en zijn 
familie. Maatregelen zijn nog steeds onontbeerlijk om de zorg- en 
opvangsector en ons dagelijks doen te beschermen, met al zijn voor- 
en nadelen. 
We missen het “menselijk” contact en het leven van vóór Covid-19. 
In 2021 hebben we eveneens afscheid moeten nemen van mensen die 
ons na aan het hart liggen. 
 
In onze gemeente zetten we in op het verder uitwerken en realiseren 
van projecten, dank zij de niet aflatende inzet van onze diensten: het 
verfraaien van het Stationsplein, de aanpak van de Alvat-site, de wegen -
werken in de Krapstraat, het bouwen van onze Brandweerkazerne, het 
realiseren van een gezamenlijke kinderopvang in het centrum,... 
Eenieder wil ik bedanken voor zoveel doorzettingsvermogen, draag- en 
daadkracht. 
 
2022 kan het tij doen keren door er te zijn voor elkaar. 
 
Aan elke inwoner van Buggenhout van harte een mooi, hoopvol en 
liefdevol nieuw jaar gewenst!. 
 
Pierre Claeys 
Burgemeester

Onze burgemeester aan het woord
Onze Burgemeester, onze schepenen, 
alle CD&V-mandatarissen en het bestuur wensen jullie 
allen een gezond en hoopvol 2022 toe! 
 
Als gevolg van de vierde coronagolf kijkt iedereen terug uit naar een zo normaal mogelijk leven samen met zijn of haar 
familie en vrienden.  
We hopen dat onze bos- en fietsgemeente in 2022 terug kan en mag bruisen van de activiteiten. 
Na negen jaar neem ik in januari 2022 met fierheid afscheid als voorzitter van onze plaatselijke CD&V-afdeling. We heb-
ben samen met een geweldige ploeg al een mooie weg afgelegd en zo CD&V-Buggenhout weer op de kaart gezet. De 
resultaten van drie jaar CD&V-bestuur mogen gezien worden. 
In volle vertrouwen geef ik de fakkel door aan onze jeugd. 
Ik wil me nog graag kandidaat stellen als voorzitter van onze seniorenafdeling, om samen met hen een aantal toffe 
activiteiten te organiseren. 
Ons CD&V-bestuur werkt ondertussen ook in coronatijden, naarstig verder aan een beter, veiliger en mooier Buggenhout 
en neemt ook de nodige ondersteunende maatregelen voor het gemeentepersoneel, het woonzorgcentrum, de kinder-
opvang, de scholen, onze zelfstandigen, onze verenigingen en voor mensen met dringende noden. 
 
Hou vol en vooral, hou het veilig!!  
 

STEUN ONZE PLAATSELIJKE MIDDENSTAND EN BEDRIJVEN, KOOP ZOVEEL MOGELIJK LOKAAL! 
 
In deze editie brengen we u heel graag een verslag van de realisaties die het CD&V-bestuur in de laatste helft van 2021 
heeft uitgevoerd, en van wat de plannen zijn voor de toekomst. Ook het financieel plaatje van onze gemeente oogt op-
nieuw wat meer rooskleurig. De verdere schuldafbouw is een feit ondanks heel wat nieuwe investeringen in onze ge-
meentelijke infrastructuur. U leest hier alles over in deze Lantaarn. 
 
Omwille van Covid werden er weer heel wat CD&V-activiteiten, evenals deze van onze senioren en van Vrouw en Maat-
schappij geannuleerd en/of verplaatst naar 2022. 

Ik wil graag langs deze weg de 500 aanwezigen op ons jaarlijks mosselfestijn bedanken voor hun steun aan onze CD&V-
afdeling en ook onze 55 medewerkers voor hun inzet en enthousiasme. 
 
We plannen, onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen, volgende activiteiten in 2022 

-     23 januari 2022: Van 10.00u tot 12.00u.Verkiezing van een nieuwe voorzitter van de afdeling, van de senioren, 
van Vrouw & Maatschappij en van Jong CD&V. 

-     26 maart 2022: Garageverkoop bij de inwoners thuis i.s.m. Femma, ACV, KWB, Pasar en ’t Middelpunt 
De ingezamelde gelden worden aan vzw Eindelijk, vzw Avalon, MFC De Capelderij en aan Blijdorp Buggenhout 
geschonken.. 

-     26 juni 2022: Uitgestelde ledenreis naar Gent. 

-     15 augustus 2022: Jaarlijks ledenfeest 

-     9 oktober 2022: Achtste mosselfestijn in zaal Nicolaas. 
 

Armand De Raedt 
Voorzitter CD&V Buggenhout

Huis van het kind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het huis van het kind is al een tijdje actief in Platteput en richt zich op kinderen, jongeren en hun gezinnen. 
Sinds een aantal maanden is het huis van het kind gestart met het ruilen van kinderkleding. 
Heb je kinderkleding dat te klein is geworden, maar nog in goede staat is, breng het dan naar het huis van het kind. In ruil hier-
voor krijg je jetons die je dan kan gebruiken om andere, grotere kleding mee te nemen voor je kroost.  
Het is GRATIS en het verhoogt de duurzaamheid van kleding die je anders misschien weggooit. 
Het is de bedoeling dat op regelmatige tijdstippen er inloopmomenten zijn om de kinderkleding te brengen en mee te nemen 
maar in deze coronatijden werken we op afspraak. Heb je interesse neem dan contact op via huisvanhetkind@buggenhout.be 
 
In 2022 zal het huis van het kind ook extra inzetten op het pedagogisch adviseren van ouders. Weet je het even niet als het 
over opvoeden gaat, maak je je zorgen over je zoon of dochter, verloopt de communicatie met je oogappel niet altijd even vlot? 
Geen probleem, het huis van het kind biedt een luisterend oor en probeert zo laagdrempelig mogelijk een oplossing te vinden 
op je vragen. Ook hier slechts één mailadres huisvanhetkind@buggenhout.be 
 

Nadine Sertijn 
Schepen van Derde leeftijd, Rode Kruis en bloedgevers, Volksgezondheid, Gehandicaptenzorg, Markten, Middenstand, 
Integratie en gelijke kansen, Kinderopvang, Welzijn & gezin, Woonzorgcentrum, Kerkhoven en Burgerlijke stand.
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Eeuwenoude kaart 
van Buggenhout komt 
terug naar Buggenhout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD&V is ingeworteld in Buggenhout. We wisten dat de oud-
ste kaart (1669) van Buggenhoutbos in bezit was van de 
heer Jozef Dauwe, historicus en jarenlang gedeputeerde van 
de Provincie Oost-Vlaanderen. Buggenhout is ’t bos en ’t bos 
is Buggenhout. En dus wilden we als CD&V-gemeentebe-
stuur deze kaart aankopen omdat deze thuishoort in Bug-
genhout. 
De heer Dauwe vond het schitterend dat een gemeente aan-
dacht had voor haar historisch verleden en stond er op deze 
kaart te schenken. Binnenkort kun je deze bezichtigen in 
onze gemeentelijke raadszaal.. 
 

Geert Mannaert 
Schepen van Economie, Toerisme en Sport

Buggenhout doet mee! 
De European Disability Card! 
 
Wat is het? 
De European Disability Card wil de toegankelijkheid voor per-
sonen met een beperking en hun inclusie in de maatschappij 
bevorderen. Het project willigt een vraag in van personen 
met een beperking en van verenigingen van personen met 
een beperking. Het ligt in de lijn van een initiatief van de Eu-
ropese Commissie, die de opstart van de kaart gecofinan-
cierd heeft. 
De European Disability Card is ontwikkeld en ingevoerd 
dankzij een samenwerking tussen de vijf Belgische instellin-
gen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen 
met een beperking. Acht EU-lidstaten nemen deel aan het 
project voor de ontwikkeling van deze kaart: België, Cyprus, 
Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië. 
 
De kaart geeft volgende voordelen:  

-  GRATIS toegang of toegang tegen een verlaagd tarief 
voor de persoon met een beperking en zijn begeleider 
(of zijn tolk) ; 

-  Een gratis audio- of videogids;  
-  Brochures of informatie, aangepast aan specifieke 

behoeften (bijvoorbeeld in brailleschrift of eenvoudige 
taal); 

-  Toegankelijke en voorbehouden plaatsen; 
-  ... 

 
Voor meer info kan je zeker eens een kijkje nemen via 
https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, 
Ontwikkelingssamen werking en Dierenwelzijn

Zorg voor onze zorgverleners 
 
De coronacrisis heeft onvermijdelijk een impact op ons 
leven en vooral op onze psyche, niet het minst bij degenen 
die deze dagen nog steeds in de frontlinie staan. Een goede 
bijstand voor onze zorgverleners is daarom een absolute 
prioriteit. Want we willen niet dat naast de besmette of zieke 
hulpverleners, er ook nog medisch personeel thuis zit met 
mentale problemen. 
We merken dat ons zorgsysteem barsten heeft. Jarenlange 
besparingen en de aanhoudende pandemie dreigen dit alles 
volledig te laten instorten. 
Zelf in onze eigen regio, onze gemeente merken we dit op 
verschillende vlakken. Reeds jaren was onze regio een huis-
artsen arme regio. Maar de laatste tijd komt dit pas echt tot 
uiting. Artsen gaan op pensioen zonder vervanging. Jonge 
artsen kiezen een andere weg. Dit is niet enkel in Buggen-
hout zo maar ook in al onze Buurgemeenten. De ongeloof-
lijke druk die men zowel vanuit de overheid uitoefent als 
vanuit de bevolking zelf, maakt dat ze een zeldzaamheid zul-
len worden. En wie overblijft zal vroeg of laat verdrinken. 
Over heel de lijn dreigen onze zorgverleners te breken onder 
het gewicht. Steeds meer handen te kort, steeds meer ei-
sende zorgvragers die enkel individualistisch redeneren. En 
steeds meer dokters en verpleegkundigen te kort. We moe-
ten onze helden van de zorg terug meer op handen dragen. 
Wat zij doen is niet zomaar hun job, het is hun roeping.  
Als we terugkijken op de enorme veerkracht die onze huis-
artsen hebben getoond kunnen we enkel vol bewondering 
stilstaan bij hun moed en doorzetting. Als we kijken hoe 
onze woon- en zorgcentra’s zich hebben dubbel geplooid, 
om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen. Hoe 
onze verpleegkundigen zowel in de ziekenhuizen als in de 
thuisomgeving steeds het beste van zichzelf gaven, kunnen 
we enkel trots zijn, en moeten we allen ons uiterste best 
doen om hun draaglast samen te beperken tot het mini-
mum. Enkel zo kunnen we het tij trachten te keren, in de 
hoop dat het nog niet te laat is. 
 
Beste artsen, verpleegkundigen en alle andere zorgdragende 
beroepen, dankjewel voor jullie doorzetting, onze hardwer-
kende stille krachten. Mogen jullie steeds opnieuw de kracht 
vinden om jullie beroep te kunnen uitoefenen, en laat het jul-
lie vooral voldoening brengen. Maar boven op dit alles ver-
geet de zelfzorg niet! 
 

Nadine Sertijn 
Schepen van Derde leeftijd, Rode Kruis en bloedgevers, 
Volksgezondheid, Gehandicaptenzorg, Markten, Midden-
stand, Integratie en gelijke kansen, Kinderopvang, Welzijn & 
gezin, Woonzorgcentrum, Kerkhoven en Burgerlijke stand.

Lichtjes in de boom, 
liefde in je hart, 
een nieuw jaar, 
een sprankelende start. 
 

Jonathan Van Dooren 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

* 
Veel 

Vrede 
Vreugde 

Vriendschap 
xx 

 
 
Laat ons genieten van de kleine dingen 
in het leven en gewoonweg tevreden zijn. 
 
Laat ons zorgen voor elkaar  
voor groot of klein, jong of oud, 
voor mensen met of zonder beperking. 
 
Laat ons van Buggenhout 
een warme een inclusieve gemeente maken 
waar IEDEREEN telt 
waar het goed is om wonen. 
 

Bea Van den Broeck 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mag ik jullie veel liefde wensen 
voor jezelf, je geliefden en jullie Buggenhout 
Welke smaak, kleur of goesting je ook hebt! 
 

Kris Van Den Berge 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CD&V vergeet ook de 
sociaal-zwakkeren niet! 
 
Enkele sfeerbeelden van deze geweldige dag... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De werkgroep ‘Dementie’ - met Bea Van Den Broeck als grote 
trekker - heeft tijdens de tweede jaarhelft al heel wat acties 
op poten gezet en er ligt nog heel wat in het verschiet. 
 

Geert Mannaert 
Schepen van Economie, Toerisme en Sport
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Buggenhout... een dementievriendelijke gemeente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het beleid trekt resoluut de kaart van welzijn. Eén van de doelstellingen is om van Buggenhout een dementievriendelijke ge-
meente te maken door te sensibiliseren en te informeren over de problematiek van dementie en door het ondersteunen van 
personen met dementie en hun mantelzorgers. 
Ondanks Corona zetten we toch een najaarsprogramma op het getouw met een heel gevarieerd aanbod voor jong en oud, 
voor personen met en zonder beperking, met en zonder dementie. 
 
We konden telkens rekenen op een grote opkomst van deelnemers en de weergoden waren ons goedgezind. 
Ons gemeentelijk logo werd op 21 september, de werelddag dementie, onthuld. De dementievriendelijke wandeling in het cen-
trum werd vervolgens ingestapt waarna de deelnemers konden genieten van versgebakken pannenkoeken en wafels. 
Voor de laatste graad van de secundaire scholen werd op 22 september de filmvoorstelling ‘Kapsalon Romy getoond. Deze 
jonge mensen toonden bijzonder veel respect en interesse en stelden heel zinvolle vragen. 
De bewegwijzerde rolstoel- en dementievriendelijke boswandeling werd op 17 oktober, tijdens de week van het bos, opgeluisterd 
met muziek en poëzie van plaatselijk talent en er werd gezellig nagepraat bij een drankje in de lokale horecazaken van de 
Kasteelstraat of in de cafetaria van het WZC Herfstdroom. 
En ten slotte werd op 12 november door het Fakkeltheater de pakkende Theatervoorstelling ‘Vergeet mij niet’, gebracht. 
We werden dankzij de sterk acteerprestaties van Carry Goossens, Ann De Winne en Manu Jacobs ontroerd en meegevoerd in 
de wereld van dementie. 
 
En voor volgend jaar steken we van wal met de lezing 'Wat Alz?' door 
Kasper Bormans op 18/02/2022 om 20u in GC De Pit, gevolgd door de in-
huldiging van de dementie- en rolstoelvriendelijke wandeling in Opdorp op 
3/4/2022 om 14.00u.  
In september plannen we een openluchtkunsttentoonstelling door en 
voor Buggenhoutenaren met als thema ‘Dementie: ik zie, ik zie wat jij niet 
ziet’. Via de gemeentelijke website kan iedereen die wil deelnemen, zich 
inschrijven. 
 
We danken van harte alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. 
Zonder hen was dit niet gelukt! 
Wie zich geroepen voelt om de ploeg te versterken, kan contact opnemen 
met de dienst Welzijn op het nummer 052 33 95 11. Neem ook een kijkje 
op de gemeentelijke website met de zoekterm dementie. Samen werken 
we aan een Buggenhout waar iedereen meetelt! 
 

Bea Van den Broeck 
Gemeenteraadslid

Bosuitbreiding 2021 Keerpuntbos in Opdorp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 4 december 2021 werden 1425 bomen aangeplant als uitbreiding op het Keerpuntbos op een terrein van bijna 1 ha 
in de Stenenmolenstraat te Opdorp. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen. 
Het lokaal bestuur Buggenhout heeft in zijn beleidsdoelstellingen opgenomen om jaarlijks een terrein te gaan vergroenen door 
middel van aanleg van bossen, poelen, kleine landschapselementen, natuur,…  
Aangezien het terrein aan de Stenenmolenstraat vrij kwam te liggen van gebruik en grenst aan het Keerpuntbos van Natuurpunt, 
is dit een aangewezen kans om op dit terrein te gaan vergroenen.  
Als er 1 ding is dat we hebben geleerd uit de coronapandemie, is het wel dat mensen nood hebben aan groen en natuur om 
zich te kunnen ontspannen. Los daarvan zorgt meer bos in Buggenhout ervoor dat we ons wapenen tegen de gevolgen die de 
klimaatopwarming met zich meebrengt en zijn ze ecologisch gezien van onschatbare waarde. 
Vandaag wordt reeds het Keerpuntbos van Natuurpunt druk bezocht. Zelden ben je daar alleen. Dat duidt op de grote noodzaak 
van dergelijk groen in de buurt. Dit project is dan ook zoveel meer dan enkel een groenproject. Dit bos zal volledig ten dienste 
staan van de gemeenschap en zo ook een belangrijk sociaal aspect vervullen. Kinderen kunnen hier spelen, jeugd kan hier ver-
toeven, kortom iedereen kan hier komen wandelen of even komen zitten om te ontspannen. Ook scholen maken er gebruik 
van om een leerzame buitenklas te organiseren. 
 

Geert Hermans 
Schepen van Openbare Werken, Mobiliteit, Leefmilieu en Omgeving

Ik wens iedereen heel veel vertrouwen, moed, hoop en perspectief voor 2022. 
Wij kijken samen uit naar een gezonde vaart in een hoopvol 2022. 
 

Geert Hermans 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



98

Jeugdraad liet Buggenhout winteren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar ging de kerstmarkt door in een ingeperkte versie met één groot kraam. Bereidwillige Jeugdverenigingen konden hier 
een shift komen draaien. De opbrengst van deze activiteit wordt integraal verdeeld onder de jeugdverenigingen. Dankzij de 
animatie van artiesten en dansers, samen met lekkere hapjes en drankjes werd het een groot succes.. Ook de handelaars van 
de Kerkstraat hielden een late night shopping. Zo was het een gezellige sfeer in ons dorp. 
 

Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, Ontwikkelingssamen werking en Dierenwelzijn

Een warm en sociaal Buggenhout 

 
De impact van Corona laat zich niet enkel voelen op medisch vlak, maar legt ook een zware druk op het verenigingsleven en 
de organisatie van activiteiten. 
Nochtans is het juist in deze sombere Corona-tijden dat de mensen ook nood hebben aan sociaal contact. In veel gemeenten 
werden heel wat gemeentelijke activiteiten afgelast, maar niet in Buggenhout. Als CD&V-bestuur blijven we ijveren voor een 
warm én sociaal Buggenhout. 
In de tweede jaarhelft zorgden we voor een succesvolle Buggenhout- en Opstal-Kermis, een verfrissend nieuwe Halloween 
Night Run en begin december voor een geslaagde winterhappening op het Kerkplein. Steeds werden hierbij de strenge co-
rona-regels gerespecteerd. Dit kost heel wat inspanningen, maar we kiezen eerder voor een moeilijke weg vooruit dan gewoon 
op ons gat te blijven zitten!  
Met onze acties zorgen we voor hoopvolle lichtpuntjes die ons sneller uit deze donkere tunnel zullen halen. 
 

Geert Mannaert 
Schepen van Economie, Toerisme en Sport

Corona daagt ons uit even anders te leven, het doet ons stilstaan bij wat belangrijk is in ons leven. 
Laat ons er voor kiezen ons niet in het negatieve te verliezen. 
Geniet van alles wat je hart mag raken want het zijn die kleine dingen die het leven bijzonder maken. 
Ik wens jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar.  
Geluk in grote en kleine dingen maar bovenal geluk, liefde en vreugde met elkaar! 
 

Linda Steps 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Voor 2022 wens ik al mijn dorpsgenoten heel veel GOEDS, 

Gezondheid van geest en lichaam, 
Open vizier om ook met mensen die een andere mening hebben te praten,  
Empathie om anderen beter te begrijpen, 
Daadkracht om te slagen in realisaties waar je van droomt, 
Solidariteit om samen moeilijkheden te overwinnen  

 
Pol Verest 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Het zijn rare tijden, zelfs bange... 
Een goede gezondheid wensen krijgt de laatste jaren een andere dementie. 
Toch zie ik in Buggenhout veel creativiteit en vele lichtpuntjes. 
Ik wens iedereen dan ook een hoopvol 2022, waar we opnieuw verbinding vinden met elkaar. 
 

Jan Stevens 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Ik wil mijn nieuwjaarsboodschap beginnen met Armand en Linda te eren en te danken. 
Armand geeft in januari zijn vaandel als voorzitter door. Wij zijn ongeveer gelijktijdig in de politiek 
gestapt. Ik kijk met veel plezier terug op deze periode: de vele vergaderingen, de fractieraden, 
de gemeenteraden, de eetfestijnen... de vriendschap en er voor elkaar zijn. 
Armand en Linda: dank u voor jullie inzet, werk, steun en vriendschap de voorbije jaren. 
 
Durf nog eens te dromen… 
Durf nog eens uit je bol te gaan… 
Maar bovenal geniet van het nieuwe jaar!  
 

Rita De Maeyer 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Kunstendag voor kinderen 

“Iedereen kan kunst maken!” Dit is het uitgangspunt van onze kunstendag. Het is voor kinderen belangrijk om de wereld te 
ontdekken in samenhang. Als alles wat kinderen leren met elkaar te maken heeft, blijft de kennis beter hangen en wordt deze 
ondersteund door eigen ervaringen en eigen gedachten.  
Dit jaar kon die terug doorgaan en het was zeker een succes. Van acteren, mozaïek tot knutselen met marsepein. Kinderen 
hebben zich een hele namiddag naar hartenlust kunnen uitleven in tal van activiteiten.  
Nieuw was dat ook kleuters konden inschrijven voor de kunstendag. Zij konden genieten van een aangepast programma. 
Volgend jaar zal dit terug voor kleuters en kinderen van de lagere school georganiseerd worden.  
Zet alvast 20 november 2022 al in je agenda. 
 

Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, Ontwikkelingssamen werking en Dierenwelzijn

Supernieuws voor buggenhoutbos 
 
De laatste jaren gebeurden heel wat inspanningen om 
Buggenhoutbos nog toegankelijker te maken voor de vele 
recreanten dat het bos rijk is. Op zaterdag 20 november 
namen boswachter Reinhart Cromphout en schepen 
Geert Hermans de tijd om een aantal van de nieuwe 
realisaties officieel voor te stellen. Er werd een nieuwe 
toegang geopend en het ruiterpad werd officieel open -
 gesteld. Daarnaast werden ook nog 2 objecten voor-
gesteld die herinneren aan de geschiedenis van het bos.  
 
Buggenhoutbos is een zeer drukbezocht bos. Van ver bui-
ten de gemeente komen mensen al jaar en dag om er te 
wandelen, sporten, fietsen, spelen en nog veel meer. 
Vanop één van de parkings moest je jammer genoeg een 
stukje van de drukke Kasteelstraat afwandelen om het 
bos te bereiken. Om deze toestand te vermijden werd 
recht tegenover de parking een nieuwe toegang voorzien. 
Het nieuwe opengestelde pad is de vroegere toegang van 
het voormalige boshuis.  
 
Sinds dit voorjaar kunnen ruiters gebruik maken van de 
brede Bareeldreef die dwars door het bos loopt. Op dit 
brede verharde pad kunnen wandelaars, ruiters en fietsers 
met respect voor elkaar samen het bos doorkruisen. De 
andere paden zijn voor meerdere vormen van recreatie 
niet geschikt, maar op deze bareeldreef kan het dus wel.  
 
Er werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om het 
bronzen brandklokje en het ijzeren everzwijn voor te stel-
len. Het brandklokje hing vroeger op aan het boshuis, dat 
oorspronkelijk werd gebouwd als jachtpaviljoen. Het 
klokje werd gebruikt om de jagers bij elkaar te roepen na 
de jacht. Toen het boshuis werd afgebroken, werd beslist 
om het brandklokje te houden en op te hangen aan de 
nieuwe windschuur. Deze dient om het materiaal van de 
bosarbeiders op te bergen.  
 
Behalve het brandklokje hangt ook een ijzeren everzwijn 
aan de windschuur. In 2004 streek het televisie -
programma Fata Morgana neer in Buggenhout. Eén van 
de opdrachten was het maken van een kunstwerk binnen 
een tijdspanne van één week. In een paar dagen tijd werd 
een ijzeren aardappel met everzwijn erop ontworpen. Het 
kunstwerk werd jammer genoeg grotendeels aangetast 
door de tand des tijds, maar het everzwijn kon gered 
worden.  
 
Met dank aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Geert Hermans 
Schepen van Openbare Werken, Mobiliteit, 
Leefmilieu en Omgeving

Dienst onthaalouders gaat uitbreiden 
 
Met enige trots kunnen we aankondigen dat onze dienst onthaal-
ouders in 2022 zal uitbreiden.  
De woning in de Nieuwstraat 4 (naast het politiegebouw) werd het 
voorbije anderhalf jaar grondig aangepakt en verbouwd door onze 
eigen vakmensen van de technische dienst. Corona heeft alles wat 
langer laten duren dan voorzien maar eindelijk is de eindstreep nabij. 
We beschikken nu over een woning die voldoet aan alle normen op 
vlak van zuinig energieverbruik, veiligheid en hygiëne. Het wordt een 
plek waar kinderen zich zullen thuis voelen met aandacht voor de 
individuele noden van elk kind en omringd door kinderbegeleiders 
die elke dag opnieuw het beste van zichzelf zullen geven. 
 
Een groepsopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar in het hart van 
onze gemeente, rustig gelegen maar met voldoende parkeermoge-
lijkheden voor de deur. We zijn maar wat trots dat we dit hebben 
kunnen realiseren. 
 
En alsof dat niet genoeg is beginnen er in februari ook twee nieuwe 
onthaalouders in onze gemeente. Een onthaalouder in het Mosten-
veld en eentje in de Hanenstraat. Bent u op zoek naar kinderopvang, 
ook op korte termijn? Neem contact op met de dienst onthaalouders, 
052  33 96 01 of dienstonthaalouders@ocmwbuggenhout.be. 
 

Voldoende en kwalitatieve kinderopvang in Buggenhout ligt ons nauw aan het hart. En met deze uitbreiding van kinderopvang-
plaatsen brengen we dit in de praktijk. 
 

Nadine Sertijn 
Schepen van Derde leeftijd, Rode Kruis en bloedgevers, Volksgezondheid, Gehandicaptenzorg, Markten, Middenstand, 
Integratie en gelijke kansen, Kinderopvang, Welzijn & gezin, Woonzorgcentrum, Kerkhoven en Burgerlijke stand.
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Iedereen mee uit! 

 
 
Na de spetterende voorstelling van ons IEDEREEN MEE UIT!-project 
met Aster Nzeyimana en Dominique Van Malder loopt deze werking 
vlot. Intussen hebben al ongeveer 300 mensen een UitPas gekocht, al 
dan niet met kansentarief. Ook onze verenigingen zijn enthousiast en 
willen hun steentje bijdragen in de strijd tegen armoede. Al 15 vereni-
gingen van zowel sport, jeugd als cultuur engageren zich hiertoe. 
 
Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, Ontwikkelingssamen werking 
en Dierenwelzijn

Grootste werken van deze legislatuur in de Krapstraat 
en omgeving te Opstal zijn van start gegaan 

 
Met dit project wordt het regenwater zoveel 
mogelijk ter plaatse gehouden om te infiltre-
ren of het wordt vertraagd afgevoerd langs 
het grachtenstelsel. Daarom passen we het 
grachtenstelsel van de Meerputbeek aan 
tussen de Visgracht en de Kuipstraat. Verder 
leggen we een nieuwe buffergracht aan. 
Eens de werken zijn uitgevoerd, gaat het 
afvalwater van een 300-tal woningen naar 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dender-
monde. In de Krapstraat wordt een geschei-
den rioolstelsel aangelegd. Afval- en 
regen water worden apart afgevoerd.  
Na de rioleringswerken wordt de straat veili-
ger aangelegd, onder meer met een fietspad 
in beide richtingen. Ook het kruispunt 
Krapstraat-Hanenstraat-Hauwerstraat- 
Beukenstraat wordt veiliger ingericht (zie 
schets). De toegangspoort van Opstal wordt 
dus volledig vernieuwd. In een deel van de 
Beukenstraat, een deel van de Kuipstraat, 

een stukje Dreef, de Visgracht, de Breemstraat, Hofkwartier, Lindebos en Rauwenbos voorzien we ook een gescheiden 
riolerings stelsel. De weg wordt nadien heraangelegd. Deze omvangrijke werken worden afgerond in 2023.. 
 

Geert Hermans 
Schepen van Openbare Werken, Mobiliteit, Leefmilieu en Omgeving

CD&V ondersteunt de lokale handel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar werden al heel wat stappen gezet (starterspremie, overleg midden-
standsverenigingen, opstart detailhandelsplan, Buggenhoutse leverancier, 
jobsinBuggenhout, digitaal starterspakket, Bedrijvengids, Zoekactie Dag 
van de Klant…). Momenteel werken we verder aan een systeem van ca-
deaubons én een herwerking van de leegstandsbelasting om eigenaars te 
stimuleren om te zorgen voor een nieuwe toekomst voor hun leegstaand 
gebouw of handelszaak.  
We zorgen ook voor een eindejaarsactie met een prijzenpot van maar liefst 
1000 €, nieuwe banners van ‘koop lokaal’ en voor een uitbreiding van de 
kerstverlichting op het kerkplein en in de Kerkstraat. 
 

Geert Mannaert 
Schepen van Economie, Toerisme en Sport

Corona en de coronamaatregelen heb-
ben het afgelopen jaar duchtig roet in 
het eten gegooid. Daardoor heeft geen 
enkele activiteit van Vrouw & Maat-
schappij plaatsgevonden. 
 
We kijken er echt naar uit om jullie in 
2022 weer te ontmoeten. Afhankelijk 
van de geldende maatregelen plannen 
we een herstart in het voorjaar. Leden 
van Vrouw en Maatschappij worden 
hiervoor persoonlijk uitgenodigd. 
 
En voor 2022 een goed beter best 
nieuwjaar gewenst! 
 

Marlowis Verest 
Voorzitter 
 
RIta De Maeyer & Linda Steps

2021, een jaar waarin we op afstand van elkaar moesten leven en we geen knuffel, een kus 
of een hand konden geven. Om het virus niet rond te laten circuleren hebben we activiteiten 
en bijeenkomsten moeten annuleren. 
2022 wordt hopelijk een jaar met veel meer kansen en een dikke sprankel hoop, want gezondheid 
is niet met geld te koop. 
Omarmen, een knuffel en zoveel meer, hopelijk kan het snel allemaal weer. 
Een nieuw jaar vol uitdagingen, dus laten we er samen voor gaan, ik bied jullie voor 2022 
mijn allerbeste wensen aan. 
 

Ronald Van Gemerde 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Van mij geen lege nieuwjaarswensen of een vrolijk kerstcliché. 
Ik wens jou altijd warme voeten en een zomer vol rosé. 
Ik wens jou tranen van het lachen en je allerbeste zoen. 
Ik wens jou moed voor gekke dingen die je anders nooit zou doen. 
Van mij geen lege nieuwjaarswensen of een vrolijk kerstcliché. 
Ik wens jou lekkere kroketten op het zoveelste diner. 
 

Mieke Van Malderen 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Dag van de 
jeugdbeweging 
 
Enkele sfeerbeelden van deze geweldige dag... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieke Van Malderen 
Schepen van Jeugd, Cultuur, 
Ontwikkelingssamen werking en Dierenwelzijn

Ik hoop dat elke Buggenhoutenaar fier is op onze 
gemeente en dat hij dat laat zien door - na de 
coronacrisis - méér deel te nemen aan onze 
socio-culturele activiteiten én door op ontdekkings-
reis te gaan naar al het moois en lekkers dat onze 
Buggenhoutse winkeliers te bieden hebben! 
 
Geert Mannaert 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Een schitterend en gezond 2022 
Een nieuw jaar vol goede moed 
& vertrouwen en veel geluk in grote 
en kleine dingen en hopelijk spoedig weer 
veel knuffels van familie en vrienden. 
 
Van harte 
 
Sigrid Bertier 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8STE GROTE GARAGEVERKOOP
Zaterdag 26 maart 2022 van 9.00u tot 16.00u

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) 

o boeken                                 o tuinmeubilair                       o fietsen                                  o decoratieve stukken 

o speelgoed                            o tuingereedschap                o kindermeubelen                  o schilderijen 

o kleding (kinderen/volwassenen)   o pc-benodigdheden             o meubelen                             o autobenodigheden 

o huishoudelijke spullen       o sportartikelen                      o babyartikelen                       o DVD/CD’s 

o doe-het-zelfmateriaal         o kinderfietsen                       o 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 2022 te storten op BE06 0680 
5116 7022 van CD&V Buggenhout. (Vermeld hierbij van welke Buggenhoutse vereniging u lid bent.) 
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 
 
* Leden van CD&V en van de andere Buggenhoutse verenigingen betalen € 5,00 anderen betalen € 10,00 inschrijvingsgeld. 
Het gestorte inschrijvingsgeld wordt integraal aan dagcentrum Eindelijk, vzw Avalon, het MFC Capelderij en Blijdorp Buggenhout geschonken.

Voor 2022 droom ik vooral dat de verdeeldheid mag 
vervagen. Meer verbondenheid en liefde onder 
elkaar. Want ik weet dat we elkaar nodig hebben, en 
we mogen elkaar niet loslaten. We moeten mense-
lijk blijven. Ik hoop vooral dat we samen deze crisis 
kunnen overwinnen. Ik hoop dat mijn droom voor 
een gelukkig en gezond 2022 mag uitkomen. 
 
Nadine Sertijn 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Okra Opdorp naar Dendermonde Anders bekeken 
Leden van Okra Opdorp genoten van de daguitstap onder 
het thema Dendermonde ‘Anders bekeken’.  
Ervaren gidsen gaven inzicht in cultuur en geschiedenis. De 
huifkartocht en culinaire verwenning maakten deze uitstap 
tot een topdag!’ 
 
Toneelvoorstelling: 
Het spook van de pastorie en de loteling. 
Na een hele tijd van inactiviteit was het uitkijken door vele 
leden naar de toneelvoorstelling van tejater 
Restant:  ‘ Het spook van de pastorie en de loteling’. 
Humor van de bovenste plank, bijzonder geappre cieerd.  
 
Beiden activiteiten waren volzet. 
 
De voorziene activiteiten zoals de voordracht:   
‘Afkicken van verborgen suikers’ en het kerstfeest worden 
om de gekende redenen geannuleerd. 
Buitenactiviteiten blijven (voorlopig) doorgaan. 
 

Johan Willaert 
Voorzitter Okra Opdorp


