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Zalig Kerstfeest  
  en een Gelukkig Nieuwjaar

Op 24 januari 2016 verwachten we u allen op 
onze nieuwjaarsreceptie van 11u tot 14u in zaal 
“de Pallieter“ te Buggenhout - Opstal.

Op deze dag worden ook de lokale bestuursverkiezingen georganiseerd.
We verkiezen de voorzitters van V&M, van de senioren, 
van de jongeren en van de lokale afdeling.
Kom zeker langs!

Waar een WIJ is, is een weg

Met gastspreker minister Koen Geens
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Beste inwoner van Briel,  
van Buggenhout- centrum,  
van Opdorp en van Opstal, 

Jaaroverzicht 2015 en vooruitblik naar 2016 
Op 25 januari 2015 hielden we met meer dan 150 leden 
en sympathisanten en in aanwezigheid van Vlaams 
volksvertegenwoordiger Jos De Meyer onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie in zaal Madelon te Opdorp. 

Op 28 maart 2015 organiseerde CD&V Buggenhout, samen 
met de Gezinsbond, het ACV, KWB, Pasar, Femma en met de 

morele steun van de 
milieuraad en het huis-
aan-huisblad ’t Middelpunt 
een tweede grote 
r e c y c l a g e h a p p e n i n g 
in Buggenhout, onder 
de vorm van een 
garageverkoop bij de 
mensen thuis. 

Ongeveer 300 gezinnen stelden hun garage of oprit open en 
konden rekenen op heel wat kooplustigen. 

Het inschrijvingsgeld ging naar de drie vooropgestelde doelen, 
MFC Capelderij uit Opdorp, vzw Avalon uit Opstal en het 
dagcentrum Eindelijk uit Buggenhout-centrum: ze ontvingen elk 
een cheque van € 700. 

Uit cijfers die de 
bevoegde schepen 
op de gemeenteraad 
van april 2015 meegaf, 
blijkt dat de inwoners 
van Buggenhout mede 
door dit initiatief minder 
grof huisvuil naar het 
containerpark brengen. 

De initiatiefnemers wensen alle deelnemers van harte te danken 
en hopen op een nog groter succes in 2016.

De derde editie van de garageverkoop is gepland op zaterdag 
2 april 2016. Noteer deze datum alvast met stip in uw agenda! 

Alle info en een inschrijvingsformulier vind je in deze Lantaarn. 
CD&V- Buggenhout, KWB, ACV, Femma, Pasar, de Gezinsbond, 
de milieuraad, het huis-aan-huisblad ’t Middelpunt, dagcentrum 
Eindelijk, vzw Avalon, MFC Capelderij en Blijdorp rekenen weer 
op uw massale deelname!!!

Pierre Claeys
Gemeenteraadslid

Dirk Van Mulders
OCMW-raadslid

Marie Louise Verest
Voorzitter Vrouw en Maatschappij
Vertrouwenspersoon OCMW-raad

Firmin Vermeir
Fotograaf

Armand De Raedt
Voorzitter CD&V Buggenhout

Bea Van Thienen 
 - Van den Broeck
OCMW-raadslid

François Suys
Gemeenteraadslid

Dirk Stallaert
Gemeenteraadslid

Pol Verest
OCMW-raadslid

Ronald van Gemerde
Secretaris

Sigrid Bertier
Gemeenteraadslid

Rita Du Bois
 - De Maeyer
Gemeenteraadslid

Dorien Meskens
Gemeenteraadslid

Linda Steps
Gemeenteraadslid

Polleke
Bijzitter 

Armand De Raedt
Diepmeerstraat 21 
9255 Buggenhout
0477 99 05 34

Ronald Van Gemerde
Nieuwstad 10
9255 Opdorp
0472 28 70 69

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

Jef Verhelst
Voorzitter Senioren

Karl Tierens
Gemeenteraadslid

Veel van onze leden zijn ook actief in de 
verschillende gemeentelijke adviesraden
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Op 2 april bezochten de senioren van 
CD&V Buggenhout het dagcentrum 
Eindelijk. 

Op 21 april organiseerden we in 
Theatercafé “De Pallieter” een 
infoavond over “De toekomst van 
onze energievoorziening” met 
Vlaams volksvertegenwoordiger 
Robrecht Bothuyne uit Kruishoutem 
als gastspreker. 

De leden van Vrouw en Maatschappij 
brachten op 30 mei 2015 een bezoek 
aan Dendermonde. 

Op 15 augustus organiseerden we 
ons jaarlijks ledenfeest in feestzalen 
‘Ter Roest’. 

De ruim 100 aanwezigen genoten van 
het lekkere eten en de sfeer. 

‘Radio Middengolf’ met onze 
erevoorzitter Bart Willockx brachten 
met muziek uit de jaren ’70 en ’80 
ambiance en gezelligheid.

Volgende editie van ons 
CD&V-Buggenhout ledenfeest: 
15 augustus 2016. 

Op 7 oktober 2015 bezochten de 
CD&V-senioren het Molenmuseum te 
Sint-Amands. 

Op 25 oktober 2015 kon u voor 
de tweede keer komen smullen 
van lekkere mosselen en vol-au-
vent op het tweede mosselfestijn 
van CD&V-Buggenhout.   
We telden 500 deelnemers. 

Het derde CD&V-mosselfestijn 
gaat door op 23 oktober 2016.  
We rekenen op uw aanwezigheid. 

Vrouw en Maatschappij organiseerde 
op 1 december 2015 een gezellige 
Crea-avond in ‘De Pallieter’. 

Op 12 maart 2016 organiseren we 
voor onze leden een bezoek met 
gids aan het Federaal Parlement en 
de Senaat.
’s Middags voorzien we daar een 
lunch in het restaurant “Mezzanine”. 
Info volgt... 

Onze gastvrouw ter plaatse is 
Federaal volksvertegenwoordiger 
Leen Dierick uit Dendermonde.

Op de gemeenteraden en de 
OCMW-raden werden er door CD&V-
Buggenhout regelmatig punten op 
de agenda geplaatst om een aantal 
pijnpunten aan te klagen. 

De financiële toestand van onze 
gemeente wordt door onze CD&V-
fractie en zeker door François Suys op 
de voet gevolgd. Hij stelde hierover 
reeds meerdere kritische vragen, 
zoals onlangs nog over de gunning 
van het gemeentelijk infoblad. 

We feliciteerden de meerderheid met 
de afbouw van de meerjarenschuld 
gedurende de laatste twee jaren. 

Ze zijn op goede weg, maar deze 
inspanning moet wel worden 
volgehouden tot 2018 en later!! 

Er is geen plaats en geld voor 
prestigeprojecten. 

Na een welles -nietes spelletje van 
de meerderheid op verschillende 
gemeenteraden werd dan 
toch de bouw van een nieuwe 
brandweerkazerne beloofd!!! 

CD&V steunt voluit dit voorstel. 

Dankzij meerdere interpellaties 
van onze CD&V fractie kunnen 
onze inwoners weer een goedkope 
energielening afsluiten. 

We bekommerden ons over de 
verkeersproblemen in Buggenhout 
en over de opstart van de verkaveling 
“Pennekes “ in Opstal. 

CD&V-Buggenhout ging in de OCMW-
raad en de gemeenteraad zeker niet 
akkoord met de tweede forse stijging 
op twee jaar tijd van de dagprijs in 
het OCMW-rusthuis. 

We vinden het ook bijzonder 
jammer dat, na de pastorij van 
Opstal en Opdorp, nu ook deze van 
Buggenhout-centrum te koop wordt 
aangeboden. 

De gemeente betaalt nu maandelijks 
huur voor de huisvesting van onze 
pastoor!! 

Tot slot 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. 

Armand De Raedt  
voorzitter CD&V Buggenhout 
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Een terugblik 
op 2015...
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Vrouw en Maatschappij 
in Buggenhout.
Vrouw en Maatschappij is de politieke vrouwenbeweging van 
CD&V.

Zij informeert vrouwen over politieke thema’s die hen als vrouw 
specifiek aanbelangen en interesseren:

•	 de combinatie zorg-gezin en arbeid
•	 het gemeentelijk gelijkekansenbeleid
•	 de buitenschoolse kinderopvang
•	 het geweld op vrouwen
•	 de sociale veiligheid
•	 enz.

Rond deze en andere thema’s worden geregeld info-
vergaderingen en acties op touw gezet.

Vrouw en Maatschappij neemt standpunten in over de positie 
van de vrouw in de samenleving en vertaalt wat vrouwen willen 
en denken in politieke standpunten.

In onze gemeente telt Vrouw en Maatschappij Buggenhout 
115 leden en organiseert ze twee maal per kalenderjaar een 
activiteit.

Bedoeling is om met de vrouwen een leuke en gezellige 
namiddag of avond te beleven, elkaar beter te leren kennen en 
met elkaar te praten over allerlei thema’s. 

Op zaterdag 30 mei 2015 trokken een vijftiental dames, allen lid 
van Vrouw en Maatschappij, naar Dendermonde.

Ze bezochten er het St.-Alexiusbegijnhof onder de deskundige 
leiding van een stadsgids. Deze gepassioneerde dame vertelde 
honderduit over het ontstaan en de geschiedenis van dit rustige 
plekje in de stad. 

Nadien trok het gezelschap richting stadhuis van Dendermonde. 
Daar liepen de dames Piet Buyse, burgemeester van de Ros 
Beiaardstad, tegen het lijf en mochten ze een kijkje nemen in 
zijn kantoor. Ze bezochten ook de raadszaal en de trouwzaal 
en kregen uitgebreide info over een aantal indrukwekkende 
schilderijen en Dendermondse kunstenaars.

Natuurlijk vertelde de gids ook over het beroemde Ros Beiaard 
en de vete met de stad Aalst.

Het was een zeer toffe en leerrijke namiddag… 

Met de winter in het vooruitzicht maken vrouwen het graag 
gezellig voor zichzelf en hun omgeving… 

Daarom werd er op 1 december 2015 verzamelen geblazen voor 
een gezellige doe-avond.

De aanwezige dames hadden de keuze uit een aantal activiteiten: 
een mooi juweeltje maken, een hippe poncho of warme sjaal 
breien of gewoon het eigen kunnen tonen aan de anderen 
deelneemsters. 

Ben je geïnteresseerd in de werking van Vrouw en Maatschappij 
en wil je lid worden? Neem dan contact op met één van de 
vrouwelijke raadsleden van CD&V Buggenhout.

Vriendelijke groeten,

Linda Steps 
Gemeenteraadslid
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Politiereglement Buggenhout. 
Zijn GAS boetes een oplossing?
In 2013 werd de Commissie Algemene Zaken 
opgestart met vertegenwoordigers van de 
verschillende partijen. Voor CD&V zetelden 
Pierre en ik.

Een éénvormig reglement binnen onze 
politiezone Lebbeke-Buggenhout was de 
opdracht.

Elk punt van het reglement werd grondig 
besproken in een adviesraad in samenwerking 
met de diensten van politie en brandweer. 
Tevens werden we geïnformeerd door 
VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten), de procureur, de sanctionerende 
ambtenaar en bemiddelingsambtenaar van 
Dendermonde.

Het voorstel werd ook naar de verschillende 
raden in de gemeente gestuurd. Iedere 
opmerking van deze raden werd besproken in 
de Commissie.

De rechtbanken in Oost-Vlaanderen krijgen 
jaarlijks ongeveer 375.000 dossiers binnen 
waarvan er slechts 45.000 tot 50.000 effectief 
behandeld kunnen worden in de rechtbank.

GAS in Buggenhout?

Wordt vervolgd...

Vriendelijke groeten,

Sigrid Bertier 
Gemeenteraadslid

Ode aan de Ode. (Eerbetoon aan de 30.000ste Last Post)

Samen met de herdenkingsorganisatie 
Gone West had acteur en intendant 
Wim Opbrouck opgeroepen om 
op donderdag 9 juli 2015 in zoveel 
mogelijk brandweerkazernes over 
het hele land, alsook in andere 
wereldlanden de 30.000ste Last Post 
onder de Menenpoort te Ieper te 
herdenken.

‘Ode aan de Ode’, zoals hij die had 
genoemd. Een eenvoudig gebaar, een 
ode aan de klaroeners die al 30.000 
keer hun ode hebben gebracht aan 
de gesneuvelden, en een ode aan 
de wereldwijde solidariteit onder 
brandweerlieden. 

Ook het brandweerkorps van 
Buggenhout, samen met KNSB 
Buggenhout en met ondersteuning 
van de gemeente, deed mee aan dit 
ingetogen eerbetoon. 

Een dikke proficiat aan de 
organisatoren.

De melodie Last Post werd op 1 juli 
1928 voor de eerste keer uitgevoerd 
onder het indrukwekkende 

oorlogsmonument de Menenpoort 
waar 54.897 namen in gekerfd staan 
van gesneuvelde soldaten van het 
Britse Gemenebest tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 

Later werd het een muzikaal 
eerbetoon om alle geallieerden te 
gedenken die het leven lieten tijdens 
deze wereldbrand. 

Sinds 1928 wordt de Last Post te 
Ieper, jaar in jaar uit dag op dag, 
uitgezonderd tijdens de bezetting 
van Ieper door de Duitsers, nog elke 
avond in weer en in wind gespeeld 
door de klaroenblazers van de 
brandweer.

Firmin Vermeir

Ik ben studente Taal-en Letterkunde, theaterliefhebster 

en het jongste gemeenteraadslid van Buggenhout. 

De gemeenteraadsverkiezingen liggen reeds drie jaar 

achter ons. Tijdens deze periode heb ik het politieke 

landschap van Buggenhout van nabij mogen 

ontdekken en wil ik graag bij jullie verslag uitbrengen 

over hoe ik deze drie jaren beleefd heb. 

Ik prijs mezelf gelukkig dat ik in dit artikel met volle overtuiging 

enkel lof kan spreken over de werking en de fractievergaderingen 

van CD&V Buggenhout. Elk overleg verliep immers steeds 

met respect voor elkaars mening, zoals het hoort. Ik ben blij 

dat ik de afgelopen jaren via de fractievergaderingen de 

kans kreeg om de visie van de jonge garde van Buggenhout 

te kunnen voorleggen aan de andere raadsleden.  

Ik zal dit ook in de toekomst blijven doen! 

Op de gemeenteraad heb ik als bijkomend aandachtspunt de 

slechte staat van de parking aan de muziekacademie aangekaart. 

Ik denk vooraf over elk agendapunt heel goed na over wat 

de mening van Buggenhoutse jongeren zou zijn. In deze drie 

jaar werd ik uiteraard ook ouder en misschien ook wat wijzer 

en ik plan in de toekomst meer eigen inbreng te tonen op de 

gemeenteraden!

Niet alleen vond ik het tot nu toe bijzonder interessant het reilen 

en zeilen in Buggenhout beter te leren kennen, ook leerde ik in 

deze drie jaar van mijn raadslidschap heel wat nieuwe mensen 

kennen. Ik ben bij CD&V Buggenhout in een warme omgeving 

van mensen terecht gekomen. 

Ik wil alle dorpsgenoten met politiekgerichte vragen of 

problemen dan ook warm aanbevelen deze te melden aan onze 

raadsleden. 

CD&V Buggenhout staat klaar voor iedere Buggenhoutenaar! ;)

Dorien Meskens 
Gemeenteraadslid
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De 16 jarige Dries, broer van CD&V- gemeenteraadslid Dorien Meskens, 
verdient onze aandacht als beloftevolle topzwemmer. Hij werd al enkele 
keren Belgisch kampioen 1500m schoolslag in open water en behaalde al 
Vlaamse titels op 400m wisselslag en 200m vlinderslag.

Hij zwom begin dit jaar een limiet voor het EYOF en kon dus tijdens de 
maand juli deelnemen aan het European Youth Olympic Festival in Tbilisi 
(Georgië). Na het behalen van enkele limieten werd hij opgenomen in het 
team van beloftevolle jongeren (16 – 20 jarigen)met als doel deelname aan 
Europese kampioenschappen te kunnen afdwingen.

Deel uitmaken van dit team verzekert hem van internationale wedstrijden 
en buitenlandse stages, wat noodzakelijk is om door te groeien naar de top.

Wij spraken met Dries over zijn sport.

Sportieve Buggenhoutenaar in de Kijker : 

Dries Meskens

Wanneer ben je met zwemmen 
begonnen?

Ik heb leren zwemmen toen ik nog in 
de kleuterschool zat en ben eigenlijk 
begonnen in zwemclub Krokkebaas. Vanaf 
mijn derde leerjaar ben ik dan overgestapt 
naar Lebbeke, naar Aquarius Zwemclub 
Lebbeke.

Waarom zo snel die overstap?

In zwemclub Krokkebaas werd ik al 
snel clubkampioen en daar kon ik niet 
deelnemen aan competitie buiten de club. 
Als ik echt in competitie wou zwemmen, 
moest ik naar een andere en grotere club 
verhuizen en dat was AZL. Vanaf het 
moment dat ik daar aangesloten was tot 
dit jaar werd ik daar getraind door Annie 
Bijloos. 

Je hebt nu vier jaar humaniora achter 
de rug. Was trainen op hoog niveau en 

school lopen goed combineerbaar? Hoe 
zag je schoolweek eruit?

Op twee lesdagen en ook op zaterdag 
trainde ik ’s morgens van 7 uur tot 8.30 
uur en iedere avond van 18 tot 20 uur. Dat 
betekent dat ik twee keer per week een 
half uur van de lessen miste en dat ik na 
de avondtraining en de daarop volgende 
stretching meestal nog enkel tijd had 
voor mijn schoolwerk en dan mijn bed in! 
Ik moest ook drie keer per week naar de 
kiné, waarvan één keer tijdens de L.O.-les. 
Die paar uitzonderingen waarvan ik op 
school gebruik kon maken, waren zeker 
geen overbodige luxe.

Zo’n trainingsschema heeft dus een 
stevige impact op je eigen leven, maar 

ook op dat van je ouders?

Zeker wel! Wat je eigen leven betreft, valt 
dat nogal mee. Ik heb zelf gekozen om te 
zwemmen en je weet wat je er moet voor 
doen, ik doe dat gewoon graag! Voor mijn 
ouders ligt dat natuurlijk anders. Moesten 
zij er niet voor de volle 100% achter staan, 
zou het gewoon onmogelijk zijn! Zij zorgen 
voor al mijn verplaatsingen naar trainingen 
en wedstrijden, de stages en eigenlijk alles 
wat er mee te maken heeft. Dat vraagt veel 
tijd en opofferingen van hen.

Vanaf het begin van dit schooljaar zit je 
in Antwerpen op de topsportschool. Je 

moet daar zelf voor kiezen, maar wellicht 
zijn er ook strenge voorwaarden of 

selectienormen?

Ja, of je al dan niet aan topsport wil doen, 
dat kies je zelf. Om naar de topsportschool 
te gaan, moet je bepaalde limieten 
gehaald hebben. Ze bekijken ook of je nog 
voldoende progressie kan maken . Dat 
heeft dan te maken met je spiermassa, je 
hele fysieke toestand eigenlijk, ook vooral 
met je mogelijkheden om door te groeien 
naar europees topniveau.

In de topsportschool houden ze zich enkel 
bezig met sporters waarvan ze denken 
dat ze resultaten op hoog niveau kunnen 
bereiken.

Je trainingsschema ziet er nu 
waarschijnlijk heel anders uit vergeleken 

met vorig schooljaar?

Absoluut! Ik zit nu op internaat in de 
topsportschool en de trainingen zijn 
ingepast in mijn uurrooster van de school. 
Alles is afgestemd op de combinatie van 
studeren en zwemmen.

Enkel op zaterdag train ik nog op de club 
in Lebbeke.

Hoeveel trainingsuren werk jij per week af?

Tijdens de schoolweek zijn er dat 32 en 
dan nog mijn zaterdagtraining. Die 32 uur 
is alles samen, ook de krachttraining is 
daar inbegrepen.

Blijf je ook nu nog verbonden aan AZL?

Ja, ik blijf aangesloten bij de club in 
Lebbeke en op wedstrijden kom ik nog 
altijd uit voor AZL.

Afgelopen zomer heb je deelgenomen aan 
de Olympische Jeugdspelen voor -18 jarigen 
in het Georgische Tbilisi. Hoe kijk je daar op 

terug? Wat heeft dat met jou gedaan?

Om topprestaties neer te zetten konden 
wij op het EYOF (European Youth Olympic 
Festival) niets gaan doen. De Russen en 
Hongaren staan met de jeugd veel verder 
dan de Belgen. Zij beginnen veel rapper 
met krachttraining en blijken sneller 
volgroeid te zijn. Het was wel een enorm 
leerrijke ervaring en fantastisch om mee te 
maken. Alles was zo groots, dat Olympisch 
dorp, de wedstrijdomstandigheden ... 

eigenlijk was het een kennismaking met 
een groot evenement in de topsport. 
Ik ben blij dat ik dat nu al heb kunnen 
meemaken.

Deze ervaring zal me in de toekomst zeker 
helpen bij het focussen op een wedstrijd 
en om makkelijker alle bijhorende drukte 
naast me te leggen.

Je bent al Vlaams en ook Belgisch kampioen 
geweest, wat is nu je volgende doel?

Mijn doel is blijven verbeteren en nu met 
de begeleiding in de topsportschool 
is dat eigenlijk de limiet halen om te 
mogen deelnemen aan de Europese 
kampioenschappen. We worden nu 
getraind om op internationaal niveau te 
kunnen zwemmen.

Vanaf welke leeftijd word je in het 
zwemmen senior en moet je dus met de 

echte top concurreren?

Van je 18 jaar, m.a.w. wanneer je aan 
de topsportschool afgestudeerd bent. 
Je moet dan kiezen tussen de twee 
bondscoaches Ronald Gaastra en Rick 
Valcke.

Op dat moment moet je dan ook bekijken 
op welke manier je het zwemmen en 
studeren aan de universiteit of hogeschool 
best kan combineren. 

Dries, wat is je ultieme ambitie?

Deelnemen aan de grote Olympische 
Spelen. Dat is het hoogste van het hoogste 
in de topsport!

Als we jonge zwemmers zoals jij even 
vergelijken met bv. jonge profvoetballers, 
lijkt het me dat jullie er veel meer moeten 
voor doen en dat de persaandacht en het 

respect ver te zoeken zijn. 

Dat is juist, maar je doet het in eerste 
instantie niet voor de aandacht. Eens ik van 
de startblok ben, denk ik nog maar alleen 
aan zo snel mogelijk zwemmen en een zo 
goed mogelijk resultaat neerzetten. Een 
zwemmer zal ook nooit verdienen wat een 
voetballer verdient. Ik ga daarom niet van 
sport veranderen. Ik hoop dat ik ooit als 
zwemmer naar de Olympische Spelen kan 
en daarvoor heb ik inderdaad veel over!

Veel succes, Dries!

Vriendelijke groeten,

Pol Verest 
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Verslag herfstuitstap 2015 CD&V-senioren Buggenhout

Bezoek aan het Molenmuseum te St-Amands 7 oktober 2015.
Het molenmuseum van de 
gekende familie Van Den Bossche-
Scheldemolens was zeker een bezoek 
waard. Een enorme verzameling aan 
materialen, gebruikte voorwerpen 
om de werking van de windmolens 
duidelijk te maken, en de geschiedenis 
van de windmolens doorheen de tijd. 
Van graan tot meel en bloem wordt 
getoond.

De vele spreuken die vroeger in 
omgang waren over ‘de molens en 
de molenaars’ hangen er te lezen 

doorheen gans het museum. Enkele 
oude grote en kleine voorwerpen 
maken het geheel aantrekkelijk. Ook 
wetenschappelijke werken rond water 
en windmolens zijn talrijk aanwezig.

Het gezellig samenzijn werd afgerond 
met lekkere pannenkoeken en koffie 
bij “De Veerman”.

Vriendelijke groeten,

Jef Verhelst 
voorzitter CD&V senioren Buggenhout

Een groep vrolijke 60-plussers 
waren aanwezig op de uitstap 
naar St-Amands.

Laatste zondag van oktober… mosselfestijn van CD&V!
Bestellingen zijn gebeurd, aankopen 
gedaan, de frigowagen met mosselen, 
groenten en kommetjes is geleverd, 
friteuse en frietjes zijn afgehaald…

Zondagmorgen om 8u zijn er heel wat 
helpers paraat, de zaal en de keuken 
worden gereed gezet, de frietjes 
worden voorgebakken, de kassa’s en 
de pc’s worden klaar gezet…

Om 10u30 komen er nog meer 
vrijwilligers toe. Onze voorzitter 
Armand geeft een woordje uitleg 
over de taken. We eten allen nog 
een lekkere koffiekoek, schortjes 
en T-shirts worden verdeeld en om 
11u staat iedereen paraat om onze 
sympathisanten te ontvangen.

Met +/- 500 eters, een heerlijk gratis 
glaasje cava, lekkere mosselen en 
vol-au-vent en een vlotte bediening 
wordt ons 2de mosselfestijn een 
succeseditie!

Hartelijk dank aan allen die ons 
steunen door te komen eten! Ook 
onze oprechte dank aan alle helpers!

Tot volgend jaar, zondag 23 oktober 
2016!

Vriendelijke groeten,

Rita De Maeyer 
gemeenteraadslid
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Grote recyclagehappening in Briel, 
Buggenhout-centrum, Opdorp en Opstal
CD&V, ACV, KWB, Pasar, de Gezinsbond en FEMMA Buggenhout-centrum organiseren samen en met de morele steun van de 
Milieuraad en van het huis-aan-huisblad ’t Middelpunt een derde Grote Garageverkoop op zaterdag 2 april tussen 9u en 16u.

Deelnemingsformulier
Naam: 

Adres: 

Tel.:  e-mail: 

wenst deel te nemen aan de garageverkoop en biedt volgende spullen te koop aan: (aankruisen indien van toepassing)

boeken huishoudelijke spullen tuingereedschap

speelgoed doe-het-zelfmateriaal pc-benodigdheden

kleding tuinmeubilair sportartikelen

fietsen meubelen schilderijen

decoratieve stukken Andere: 

Ik ben lid van  / geen lid van een Buggenhoutse vereniging 

en betaal €  inschrijvingsgeld* door dit bedrag vóór 26 maart 2016 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, Blijdorp, vzw Avalon en het MFC Capelderij 
geschonken.

Info op www.buggenhout.cdenv.be, www.gezinsbond.be/buggenhout en www.pasar.be/buggenhout.
Formulier 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
André Stevens, Vekenstraat 16 Kris Van Den Berge, Bosstraat 43 De Raedt–Steps, Diepmeerstraat 21
Etienne Hermans, Hooilaart 57 Optiek Claeys, Kerkstraat 111 Dany Conickx, Papenheide 4
Romanie Van Londersele, Kerkhofstraat 4 Marc Peelman, Wiesbeek 41 Paul Vervoort, Vitsstraat 50 
Jozef Van Ingelgem, Diepmeerstraat 77 Rita Du Bois, Meir 12/ 15

Grote garageverkoop
Zaterdag 2 april 2016 van 9u tot 16u

3de

3
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Nieuwe uitdaging van erevoorzitter Bart Willockx
‘Sportverzorging! wat werkt echt?’ is een handboek voor elke kritische sporter en 
sportverzorger. De voormalige Buggenhoutse CD&V-voorzitter Bart Willockx heeft zijn 
onophoudelijke jarenlange zoektocht naar al dan niet nuttige en efficiënte sport verzorgings-
technieken verzameld in een boek van 144 bladzijden. Hij behandelt vraagstukken over 
massagetechnieken, stretching, taping en bandage en over sportvoeding.

“De wereld van sport en sport-
verzorging leeft op vele vlakken nog 
altijd in de 20e eeuw. Atleten en 
hun verzorgers gebruiken dikwijls 
technieken die absoluut inefficiënt zijn, 
overbodig of zelfs contraproductief. 
Heel veel van die zaken past men 
toe ‘omdat iemand anders dat ook 
doet’ of ‘omdat men zich daar goed 
bij voelt’. Ik wilde als kinesitherapeut 
weten wat echt helpt en ben daarbij 
op onderzoek gegaan.”

Massagetechnieken worden in 
universiteiten (bijna) niet meer 
aangeleerd. Gedurende de 5-jarige 
opleiding worden er ongeveer 20 
uren besteed aan massagetherapie. 
De uitleg hierbij is dat massage niet 
‘evidence-based’ zou zijn. Er waren 
met andere woorden geen sluitende 
wetenschappelijke onderzoeken 
die onomstotelijk bewezen dat de 
eeuwenoude massagetechnieken 
werkelijk zouden helpen in de 
genezing of de verzorging van het 
vermoeide lichaam. Het is inderdaad 
zo dat er pas einde 2013, begin 
2014 wetenschappelijke artikelen 
verschenen zijn van de hand van enkele 
wereldvermaarde Franse, Canadese 
en Amerikaanse fysiotherapeuten 
en sportartsen waarin de objectief 
waarneembare effecten van massage 
worden beschreven. 

Ook op het vlak van rekkings-
technieken, taping, compressie, 
ijsbaden en dergelijke wordt er gezocht 
naar bewijzen dat de ene methode of 
de andere techniek positieve effecten 
heeft op de lichaamsconditie van 
een atleet. In zijn onderzoek stelt de 
auteur echter vast dat commerciële 
bedrijven het niet zo nauw nemen met 
feiten, maar de ‘onmisbaarheid ‘van 
bepaalde producten en technieken 
hebben weten te introduceren in de 
sportwereld. Sponsoring heeft hier 
haar rol gespeeld in de zin van… wiens 
brood men eet, diens woord men 
spreekt.

Het meest duidelijk komt dit tot uiting 
in de wereld van de sportvoeding 
en de voedingssupplementen. Bart 
Willockx, die enkele jaren geleden 
een diploma als voedingsdeskundige 
behaalde zegt daarover: “Men 
lijkt wel een neanderthaler indien 
men de dag van vandaag geen 
fluokleurige sportdrank inneemt 
en een dagje sporten niet afsluit 
met een dure recovery-shake en 
voedingssupplementen.”

Meer en meer berichten de media 
over voedselveiligheid en worden 
er vragen gesteld over (het 
gebrek aan) kwaliteit van dagelijks 
gebruikte levensmiddelen. Het boek 
‘Sportverzorging: Wat werkt echt?’ 
beantwoordt op een vlot leesbare 
manier vele vragen. Het kost 20 
Euro en is te koop bij Bart Willockx 
zelf (Vierhuizen 10), maar ook in 
dagbladhandel Letterhuis Katrien 
(Kerkstraat 28) en de fietsenwinkel 
Be-Cycle (Provincialebaan 94).

Een gedachte, een idee, een illusie… in Buggenhout,  
maar een succesvol verhaal in buurgemeente Merchtem.
Sluiting treinstation Buggenhout en Merchtem

Sinds het begin van deze legislatuur, 
heeft het schepencollege van 
Merchtem, werk gemaakt van 
een prachtig initiatief voor de 
Merchtemnaar, ontstaan in de 
schoot van CD&V Buggenhout, maar 
open gebloeid in onze Brabantse 
buurgemeente.

Meer nog, na een proefproject 
van een jaar, werd in 2014, een 
nieuwe overeenkomst gesloten 
tussen gemeente Merchtem en de 
vervoersmaatschappij NMBS voor 9 
jaar. 

Dit betekent dat dit gemeente bestuur 
zich wel degelijk bewust was/is 
van het nut, een aanspreekpunt te 
creëren in het stationsgebouw, niet 
alleen voor de pendelaar, maar voor 
elke inwoner van de gemeente. Want, 
men kan er terecht voor allerhande 
zaken en info, tijdens de ochtendspits 
(trein- en busdienst, toerisme en 
cultuur Merchtem, kleine bib voor de 
pendelaars, open toiletten, hulp bij 
aanschaf treinbiljet aan de automaat, 
aankoop van vuilniszakken enz.).

Ter herinnering! In 2012, 
in de aanloop naar de 

gemeenteraads verkiezingen, was 
één van mijn campagnepunten: 
een dienstverlening voor de 
Buggenhoutse pendelaar in 
het stationsgebouw of in het 
gemeentehuis.

Na 3 jaar legislatuur NCD-NVA-
Open VLD concludeer ik, dat 
mijn gedachte, mijn idee… 

inderdaad een illusie was/is, voor 
de Buggenhoutenaar, maar dat mijn 
illusie, werkelijkheid is geworden, 
elders…

Wat in Merchtem kan, moet toch ook 
in Buggenhout kunnen.

Vriendelijke groeten,

Debbaut Etienne
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OCMWeetjes
Weet je dat...
De CD&V mandatarissen in 2015 de forse prijsverhogingen in 
het woonzorgcentrum tegenstemden? 

Bovendien besliste de meerderheid om de dienstverlening uit de 
dagprijs te halen. De was én de pedicure, tot 2013 inbegrepen in de 
dagprijs, dient men nu apart te betalen.

•	 De bewonerswas wordt uitbesteed aan een externe firma en men 
betaalt per stuk.

•	 De pedicurebehandeling kost 15 €.

Weet je dat...
De mantelzorgpremie nog altijd afgeschaft 
blijft, ondanks het feit dat:

•	 onze hogere overheid er een prioriteit van 
maakt om mensen langer in hun vertrouwde 
omgeving te laten verblijven, omwille van de 
hoge kosten van een residentieel verblijf in 
een woonzorgcentrum. Dit kan alleen door een 
combinatie van thuiszorg en mantelzorg.

•	 47 van de 65 Oostvlaamse gemeenten een 
mantelzorgpremie (= 72%) hebben.

•	 Buggenhout behoort tot één van de slechts 25 
gemeenten die deze premie afschaften bij de 
start van de nieuwe legislatuur.

•	 een werkgroep binnen de Welzijnsraad, waar 
CD&V actief aan meewerkte, een voorstel deed 
om aan elke mantelzorger jaarlijks € 180 uit te 
keren (€ 15 per maand i.p.v. de vroegere € 20). 
Hierdoor zou het budget beperkt worden tot € 
30.000 (= een besparing van € 20.000).

•	 Deze uitgave wordt ruimschoots gecompenseerd 
door de besparingen op een verblijf in het 
woonzorgcentrum.

Het voorstel werd afgewimpeld door het college 
van burgemeester en schepenen. Zij willen de 
mantelzorgers een receptie met geschenkje 
aanbieden in de plaats van een premie. 

Weet je dat...
Er 3 verschillende dagprijzen gangbaar zijn in het woonzorgcentrum?

1. Bewoners opgenomen voor 1/10/2013: betalen € 50 inclusief was én 
pedicure

2. Bewoners opgenomen tussen 1/1/2013 en 31/12/2014: betalen € 52.5 
inclusief was maar zonder pedicure

3. Bewoners opgenomen vanaf 01/01/2015 : 50 € maar zonder was en zonder 
pedicure

Wij vinden dit geen korrekte beslissing. Onze visie is ‘’iedereen 
dezelfde prijs voor dezelfde zorgen’’.

Weet je dat...
TAALKOM is opgericht? 

TAALKOM is een 
samentrekking van taalbad en 
welkom. Dit is een taalproject 
waarbij anderstaligen 
Nederlands leren onder 
begeleiding van gemotiveerde 
vrijwilligers. De sociale dienst 
van het OCMW en de mensen 
van de bibliotheek feliciteren 
we bij deze met dit initiatief.

Weet je dat...
de sociale kruidenier SLAATJE PRAATJE groot succes oogst? 

Een marktwagen komt tweemaal per maand langs op het OCMW met 
gezonde voedingswaren aan gereduceerde prijzen. Ook het social 
contact en de gezellige babbel zijn belangrijk.

De sociale kruidenier is ontstaan uit een samenwerkingsverband met 
de omliggende OCMW’s. Onze sociale dienst werkt hier zeer actief 
aan mee samen met vrijwilligers die gerecruteerd worden uit de 
doelgroep. 

Dit helpt mede om de armoede te bestrijden.

Weet je dat...
er een erkenningsaanvraag ingediend is om de 
serviceflats Seniorama 1 en 2 om te vormen tot 
assistentiewoningen zoals dit reeds het geval is met 
Seniorama 3? In dat kader zullen er aanpassingen aan 
de infrastructuur dienen te gebeuren.

Weet je dat...
er een Sintaktie is? 

Ouders of grootouders met een 
dossier bij de sociale dienst krijgen 
een cadeaubon voor een bedrag van 
25€. Wie maakt er niet graag zijn 
kinderen gelukkig?



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

 Waarom?

Niet zo gemakkelijk om in tijden van onzekerheid je geliefd te maken zonder extreem 

te worden.

Dit jaar werden we overspoeld door mensen die op zoek zijn naar zekerheid, geluk, 

menselijke warmte. 

Humaan zijn vraagt veel inspanning en wordt niet altijd echt gedragen. Maar hoe 

zou dit komen als je geconfronteerd wordt met onbegrijpelijke, onmenselijke 

gebeurtenissen, zoals in Parijs, Oekraïne,….

Helpen mag, maar hier is toch voorzichtigheid geboden.

Barbaren willen de wereld, Europa, de democratie destabiliseren. Meer dan ooit zullen we 

het verstand moeten laten primeren boven hetgeen ons hart zegt.

Harde aanpak is soms onvermijdelijk. Zich beschermen is geen schande en velen van onze 

voorouders zijn hier, spijtig genoeg, getuige van.

We worden ook geconfronteerd met het verschuiven van enkele belastingen, namelijk de 

“Tax shift”.

Zijn we hier gelukkig mee? Niet echt, maar laten we de toekomst van onze jeugd niet 

hypothekeren met de schulden van vandaag. 

Buggenhout roeit met de riemen die voor handen zijn. Een politiek van geven en nemen, 

waar belangrijke zaken eerst worden aangepakt, moet nu aan de orde zijn bij de huidige 

beleidsmensen.

Laten we ons niet leiden door angst, zelfingenomenheid en prestige.

 
CD&V is lokaal een partner met een menselijke aanpak.

CD&V Buggenhout werkt aan een “betaalbare” herwaardering van Opdorp, De Briel, Opstal 

en het centrum. Ons patrimonium mag niet opgeofferd worden voor pleziertjes van één 

dag. Onze verenigingen, onze vrijwilligers, onze geëngageerden mogen niet boeten door 

ondoordachte besparingen.

We werken:

•	 Aan een juiste invulling van de Alvatsite, 

•	 Rond milieu educatie,

•	 Aan welzijn voor jongeren, gezinnen en waardig ouder worden,

•	 Aan sport en recreatie,

•	 Aan een goede samenwerking tussen jou en de gemeentelijke diensten.

Geloof me “wij” gaan ervoor. 

Prettige eindejaarsdagen.

Pierre Claeys

Vind alle foto’s en nog veel meer terug op www.buggenhout.cdenv.be.

naam:  geboortedatum: 

adres: 

e-mail:  telefoon: 

Word je graag lid van onze partij?
Bezorg dan deze strook aan één van onze mandatarissen.

 Christen-Democratisch Vlaams  Christen-Democratisch Vlaams


