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

Alvat-site op De Briel mag niet langer de bewoners in het ongewisse laten.
Wij gaan voor een verfraaiing en genezing van deze kankerplek. Wij steunen de gedachte voor 
de ontwikkeling van een kmo-zone met een groene buff er, waar het ook aangenaam wonen is.

Gezinsdag CD&V in Plopsaland p.4Mag het iets meer zijn? Jaaroverzicht p.2

De CD&V senioren van Buggenhout hebben weer eens hun 
bestaansrecht bewezen. Samen met een 50 tal aanwezigen 
hebben wij genoten van de sappige uitleg door de molenaar 
Pieter Pannecoeck in zijn grootvader’s graanmolen. Prachtig 
gerestaureerd en nog in werking voor demonstraties.

Bij een kop koffi  e en overheerlijke lokale taart hebben onze 
schatten van mensen een deugdelijke namiddag door gebracht 
in de Pallieter. Onze senioren zij in de weer om warmte en 
zorg een plaats te geven in onze samenleving.
We zien uit naar onze volgende uitstap in 
Buggenhout of omgeving.

CD&V senioren Buggenhout
Jef Verhelst
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Jaaroverzicht 
2016 

Op 24 januari 2016 organiseerden we onze jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie met als gewaardeerde gastspreker 
minister Koen Geens. 

Hij boeide en animeerde de ongeveer 200 aanwezigen met 
een uiteenzetting over zijn kijk op de wereld van vandaag 
en morgen. Hij vroeg om solidariteit en begrip voor de 
vluchtelingen en de minderbedeelden. 
Roland Du Bois en 
Jules Van Hoeck 
verrasten ons op een 
gesmaakt accordeon 
concertje met 
ondersteuning van 
onze huismuzikant 
Jan Van Th ienen. 
Profi ciat en bedankt!!
De ploeg van de Capelderij in Opdorp zetten hun beste 
beentje voor en lieten ons genieten van een schitterende 
receptie. Profi ciat voor de inzet!
Op deze dag werden de lokale bestuurs verkiezingen 
georganiseerd.
Dorien Meskens is onze kersverse jongeren voorzitter.
Voor V&M werd Marie-Louise Verest herkozen, voor de 
senioren Jozef Verhelst, en voor de afdeling ikzelf.

Op 12 maart 2016 trokken we met 58 leden op een volle 
bus naar het Federaal parlement te Brussel. Federaal 
volksvertegenwoordiger Leen Dierick uit Dendermonde was 
onze gastvrouw.

In het halfrond kregen we van haar een boeiende uiteenzetting 
over de geschiedenis van het gebouw en de dagelijkse werking 
van het parlement. 
Met een gids bezochten we verder het ganse gebouw van het 
parlement en de Senaat.
’s Middags werd de innerlijke mens versterkt met een lekkere 
maaltijd die speciaal voor ons was bereid in het restaurant 
van het parlement.

CD&V nam in maart en april deel aan de kunstzinnige 
tentoonstelling Lente op den Dries en Dorp in de kijker van 
de Landelijk Gilden O pdorp.

Op 2 april 2016 organiseerden CD&V Buggenhout, samen 
met de Gezinsbond, het ACV, KWB, Pasar, Femma, het huis-
aan-huisblad ’t Middelpunt en met de morele steun van de 
milieuraad een derde grote garageverkoop in Buggenhout.

Ongeveer 225 gezinnen stelden hun garage of oprit open en 
konden rekenen op heel wat kooplustigen.
Afgedankte maar nog bruikbare spullen kregen een nieuwe 
bestemming.
Heel wat buren vonden elkaar voor een gezellige babbel 
rond dit initiatief en dit komt de samenhorigheid van onze 
dorpsgenoten zeker ten goede.
Ook werden de spaarpotjes van vele kinderen aardig gespijsd.
Het inschrijvingsgeld ging naar de vier vooropgestelde 
goede doelen, MFC Capelderij uit Opdorp, vzw Avalon uit 
Opstal, het dagcentrum Eindelijk uit Buggenhout-centrum 
en Blijdorp uit Buggenhout: ze ontvingen elk een cheque van 
€ 400.

De initiatiefnemers wensen alle deelnemers van 
harte te danken en hopen op een nog groter succes 
bij de vierde editie die doorgaat op 25 maart 2017.

Noteer deze datum alvast met stip in uw agenda!

Op 27 april 2016 bezochten de senioren van CD&V 
Buggenhout de Pattatenmolen op den Opstal.

Op 22 mei 2016 namen we met heel veel Buggenhoutse 
families deel aan een zeer geslaagde gezinsdag van CD&V in 
Plopsaland De Panne. 

Op 15 augustus 2016 organiseren we ons jaarlijks 
ledenfeest in feestzalen ‘Ter Roest

Op 23 oktober 2016 verwachten we iedereen op ons 
derde mosselfestijn in zaal Nicolaas.

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

We stelden vragen over het ontstaan van de wateroverlast in de Elzendreef, en 
vroegen naar mogelijke oplossingen voor de vier plaatsen waar er regelmatig 
wateroverlast is.

Zo ijverden we om de drijfk rachtbelasting voor de bedrijven die de werkgelegenheid 
in Buggenhout behouden of vergroten te verminderen met 10% per jaar.
Om de verkeersveiligheid te vergroten stelden we voor om het Save Charter 
(van de organisatie van ouders van verongelukte kinderen) te ondertekenen.
Save staat voor: Samen Actief voor VEilig verkeer.

We vroegen aan de meerderheid om 
sociale verkavelingen in de toekomst 
niet meer te misbruiken als propaganda 
tijdens verkiezingscampagnes. 

Op deze manier schiep men te 
grote verwachtingen voor heel wat 
Buggenhoutse mensen in de zeer lang 
(8 jaar) aanslepende projecten van 
Monnikenveld en Pennekes (foto). 

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

naam:  

adres: 

e-mail: 

telefoon:     geboortedatum:  

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

 Christen-Democratisch Vlaams

Beste inwoner van den Briel, van Buggenhout- centrum, 
van Opdorp en van Opstal, 
CD&V Buggenhout heeft de voorbije vijf maanden heel wat activiteiten georganiseerd voor de leden, 
sympathisanten en inwoners van Buggenhout.

Een overzicht vind je hieronder. 

Iedereen is van harte welkom op onze volgende activiteiten!
Auteurs: Armand De Raedt en Linda Steps

Armand De Raedt
Diepmeerstraat 21
9255 Buggenhout
0477 99 05 34

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

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

Ronald van Gemerde
Nieuwstad 10
9255 Opdorp

0472 28 70 69

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

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

Ronald van Gemerde

Bezoek ons op sociale media en 
blijf zo op de hoogte van het laatste 
politieke nieuws en onze activiteiten
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Waar ik bewondering voor heb is hoe 
verscheiden en mooi mensen van bij ons zijn. 

Iedereen met zijn verhaal, kennis, engagement, 
levensvisie, maar ook zijn pijnlijke momenten.

Vandaag had ik een gesprek met Johan Cardoen, 
velen kennen hem van “Avalon vzw.” en “Avalon 
bike rock” (dit jaar gaan deze fietstochten voor 
Avalon door op zaterdag 03 september), maar ook 
als de mens die de sociale waarden ondersteunt. 
Zoals hij het zelf formuleert; “Sociale 
verworvenheden moeten behouden blijven”.
Vind ik ook en het geeft ook de meeste kans op 
aanvaarding en begrip. Ik interview Johan o.a. 
naar aanleiding van een artikel dat recent in De 
Tijd verscheen.

Maar wie is Johan Cardoen?
Johan is papa van Bram, Dries en Lisa en getrouwd 
met Mieke Tierens. 
Ze hebben elkaar leren kennen in Leuven waar 
Johan zijn diploma, aan de KULeuven, biologie 
behaald heeft en daarna een doctoraat in de 
wetenschappen heeft behaald.
Tijdens zijn werkloopbaan voegde hij hier nog een 
postgraduaat bedrijfskunde aan toe.

Als kind heeft Johan altijd belangstelling gehad 
voor de natuur en dit uit zich in zijn beroep, hobby 
en het fantastisch gesprek met hem. Een vriend 
waar ik veel eerbied voor heb.
Beginnende in 1988 bij PGS (Plant Genetic 
Systems, één van de eerste biotechbedrijven in 
België later overgenomen door Hoechst) in Gent 
en verantwoordelijk voor nieuwe technologieën 
werd Johan in 1999 ten gevolge van de fusie tussen 
Hoechst en Rhone-Poulenc getransfereerd naar 
Aventis Pharma Limited. 

Eind 1999 wordt hij aangetrokken door 
Cropdesign, een klein start-up biotechbedrijf, voor 
“Business development”. Waarna hij in 2004 CEO 
werd tot in 2012. (CropDesign was een agrarisch 
biotechbedrijf en werd in juni 2006 overgenomen 
door BASF).

Vanaf 2012 tot vandaag is hij CEO van VIB (Vlaams 
instituut voor Biotechnologie). VIB is één van de 
strategische onderzoekscentra (net zoals IMEC) in 
Vlaanderen. VIB heeft 75 onderzoeksgroepen die 
actief zijn aan 5 Vlaamse Universiteiten, in totaal 
zijn er 1550 medewerkers van 66 verschillende 
nationaliteiten. Het onderzoek van VIB, spitst 
zich toe op het bestuderen van neurodegeneratieve 
aandoeningen, kanker, ontstekingsziekten en het 
vinden van oplossingen voor uitdagingen in de 
landbouw.

Wie hier ook aan meewerkt is de bekende 
Alzheimer onderzoeker-professor Bart De 
Strooper, afkomstig uit Buggenhout.
De missie van VIB is namelijk het doen van 
biomedisch en landbouwkundig top onderzoek 
en actief de kennis valoriseren via het opzetten 
van samenwerkingen met vele biotech en 
farmabedrijven en het oprichten van nieuwe 
biotechbedrijven. Op die manier wordt er op 
basis van de innovaties en kennis ontwikkeld bij 
VIB nieuwe economische activiteit in Vlaanderen 

gecreëerd. De biotechsector is immers een snel 
groeiende sector in Vlaanderen en is vandaag 
reeds goed van een directe tewerkstelling van 
15 000 mensen (75 000 indirecte tewerkstelling). 
VIB is een belangrijke speler.

Johan beklemtoont ook dat de Vlaamse 
biotechsector een voortrekkers rol heeft in Europa 
en dat VIB eigenlijk de architect is van heel wat 
biotech bedrijven zoals Ablynx en partner van vele 
privébedrijven.
Alle inkomsten gegenereerd door VIB worden 
terug geïnvesteerd in nieuwe onderzoeken en er 
is een investeringsfonds van 63 miljoen om jonge, 
startende biotech bedrijven te ondersteunen.

VIB onderzoekt hoe een ziekte ontstaat en wat 
er fout loopt in een cel, dit met de bedoeling 
om uiteindelijk een therapie te ontwikkelen 
om de ziekte niet alleen te behandelen maar te 
genezen. Het is de bedoeling om in de toekomst 
de geneeskunde te “personaliseren” (geneeskunde 
op maat) waar de patiënt, de ziekenhuizen en de 

klinische onderzoekscentra één schakel zijn tot 
slagen. Uit onderzoek blijkt dat er bijvoorbeeld 38 
types leukemie zijn, niet elke therapie/medicatie 
werkt efficiënt voor elk type. De geneeskunde 
evolueert naar een situatie waar men in de 
toekomst meer gericht de juiste medicatie voor 
onder andere de behandeling van een bepaald 
type kanker, met de meeste kans op genezing. Ook 
het samenwerken met veel stichtingen, zoals ALS-
Liga, MS-Liga, Kanker-liga, enz... vindt Johan 
belangrijk.

Alle kennis wordt ook met andere internationale 
onderzoeksinstituten, universiteiten, bedrijven 
en wetenschappers gedeeld om zo snel mogelijk 
tot een resultaat te komen waardoor de risico’s 
verminderen.
In Johan zijn woorden; “Samenwerken is cruciaal 
om succesvol te zijn. VIB heeft niet alle kennis en 
expertise in huis. We moeten dus samenwerken met 
complementaire partners van over de hele wereld! 
Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is 
het bedrijf Oncurious, dat VIB vorig jaar samen 
met Thrombogenics heeft opgericht. Het bedrijf, 
gevestigd in Leuven, ontwikkelt een therapie voor 
behandeling van een zeer agressieve hersentumor 
bij kinderen. Deze therapie wordt op dit moment 
getest in klinische studies op patiënten.”

‘Samenwerking’ is ook voor de politiek een nobele 
wens.

Om de vijf jaar is er ook een audit, waarbij alles 
geëvalueerd wordt door een internationale 
groep van topwetenschappers. Er is eveneens 
een adviesraad bestaande uit internationale 
bedrijfsleiders en Nobelprijs winnaars.
Johan mag fier zijn, want zij behoren tot de top 5 
van Europa. 

We mogen fier zijn om iemand als Johan in ons 
midden te hebben.
Dank je voor dit aangenaam gesprek.

Pierre

Mensen van bij ons : Johan Cardoen

Toen Léon Eeckhout in november 1997 
overleed werd het stil op het erf. 

De familie Eeckhout zag er onmiddellijk het 
belang van in om de site voor de toekomst te 
bewaren.
Dit was voor mij de reden om burgemeester Paul 
Van Malderen te overtuigen van een aankoop 
door de gemeente.
Paul had de gewoonte zijn raadsleden 
verantwoordelijkheid te geven. “Trek het u aan 
en ziet dat het in orde is, dan krijgt ge mijn volle 
steun.”
Ook toenmalig schepen Tom Van Herreweghe 
stond achter het project.

Het verwerven van de patattenmolensite, 
gekoppeld aan het achterliggende oud – kerkhof 
(gemeentelijke eigendom) bood ongekende 
mogelijkheden voor Opstal.
De kans tot ontsluiten van een dergelijk groot 
binnengebied was uniek. 
Het dossier werd opgemaakt en niemand 
twijfelde eraan dat dit unaniem door de 
gemeenteraad zou goedgekeurd worden.
Helaas, tot twee maal toe werd er door de 
toenmalige BAL-oppositie klacht ingediend 
tegen de plannen. Alles werd uit de kast gehaald 
om de aankoop te verijdelen. De familie 
Eeckhout werd er zelfs van beschuldigd enkel 
op geldgewin uit te zijn.

Hadden de tegenstanders van het project 
gelijk gekregen dan zou het ganse gebied nu 
waarschijnlijk verkaveld en bebouwd zijn. 
Geen bibliotheek, geen Chiro jeugdhuis, geen 
speelplein of parking …. 
Een beschermingsdossier werd opgesteld en 
de zeer snelle klassering van de molen gaf 
het belang aan. Ook werd aangetoond dat de 
vraagprijs ver onder de marktprijs lag. 
Aan de ontwikkeling van de site werd een 
geslaagde architectuurwedstrijd gekoppeld. 
De bibliotheek kreeg later zelfs een bijzondere 
vermelding. 

De renovatie van de Patattenmolen is na de 
bestuurswissel in 2000 in het slop geraakt. 
Zogezegd omwille van de “trage administratie”. 
Wenste men algauw dat “die hoop stenen” zou 
invallen dan was dit buiten de bescherming van 
de molen gerekend. De gemeente zou alsnog de 
restauratie moeten betalen.
Schepen Jacobs en Marc Vinck hebben de 
uiteindelijke renovatie in goede banen geleid. 
Het resultaat mag gezien worden. De combinatie 
van stenen molenromp met elektromechanische 
maalinstallatie is uniek in Vlaanderen.

Het project Patattenmolensite is nooit een 
partijpolitiek project, laat staan het project van 
één persoon geweest. Het daartoe herleiden zou 
geweldig veel afbreuk doen aan de verdiensten 
van de mensen die er van het eerste uur ondanks 
veel tegenwind in geloofd hebben.

Met veel dank aan de familie Eeckhout, Frank De 
Raes, Marcel Catry, Marc Vinck, Hugo Heyvaert, 
Ghislain Temmerman. 

We wensen de molen de wind in de zeilen.

De Pattatenmolen, een vergeten geschiedenis.
Dirk Stallaert

De enige reden dat de Patattenmolen er nog staat is dat eind jaren negentig een werkgroep 
hardnekkig is blijven geloven in het project.
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In memoriam 

Hij was twee maal kandidaat op de lijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van de 
toenmalige CVP, namelijk in 1976 en 1982.

Hij werd gemeenteraadslid op 23/08/1984.

CD&V Buggenhout wil Jozef danken voor zijn bijdrage aan de uitbouw 
van onze toenmalige CVP en wat hij in die tijd aan onze Buggenhoutse 
gemeenschap heeft  bijgedragen.

We zullen hem met veel respect herinneren:
 - als medestichter samen met zijn vrouw Ghislaine van het welgekende 
gerenommeerd Buggenhouts bedrijf Gezel II, 

 - als gedreven voorzitter van de toenmalige middenstandsorganisatie 
NCMV,

 - als organisator van de legendarische handelsbeurzen op het plein voor het 
rusthuis ter gelegenheid van Buggenhout-kermis, 

 - als medestichter van het huidige INCAR,
 - als fervent natuurliefh ebber en jager, 
 - als trotse vader en grootvader,
 - als graag geziene klant in menig Buggenhouts café.

Men typeerde hem als een streng, rechtvaardig en rechtlijnig man in de 
omgang met zijn familie, personeel, klanten en vele vrienden.

Jozef, bedankt voor alles!

Waar CD&V nationaal ons nog steeds voor waardeert, is dat we zelfs na 
15  jaar oppositiekuur nog steeds onze lantaarn hebben. 

Het is het Buggenhouts huis-aan-huisblad van de CD&V.

De kwaliteit en lay-out werd en wordt geregeld opgewaardeerd.

De inhoud is altijd op-en-top Buggenhouts christendemocratisch geweest. 
Soms hard, soms zalvend, maar altijd vanuit het hart en steeds in functie van 
het algemeen belang.

In de beginjaren (het was tijd van de Aankondiger, van vergaderingen 
in “de Rerum Novarum”, dat Clothilde nog de plak zwaaide in de Sint- 
Christoff el), waren het Paul Van Malderen, Luc De Block, Georges Eraly, 
Philemon Van Dooren, Frans De Neef, Jan Van Hoezen en vele anderen die 
de humoristische, populaire, informatieve en demagogische pen hanteerden 
voor onze Lantaarn. 

De Mannekes van toen zijn nu vervangen door Polleken.

Georges was jarenlang hoofdredacteur en Denise de anonieme typiste van 
dienst.

Bij nacht draaide Philemon de stencils in de garage van Paul en Jeannine. 

Onze mandatarissen verdeelden “De Lantaarn” dan over de Buggenhoutse 
brievenbussen.

Zo legden ze samen de basis voor ons uniek politiek tijdschrift .

Bedankt Denise en Georges, we zetten met fi erheid jullie werk verder. 
De redactieploeg van de Lantaarn

Denise De Coster
Geboren op 25 november 1938 
en overleden op 1 januari 2016

Georges Eraly
Geboren op 10 juli 1935 
en overleden 3 juni 2016

De redactie van onze Lantaarn verloor op korte tijd twee van zijn medewerkers 
uit de beginperiode.

Georges was jarenlang onze voorzitter van 
de toenmalige CVP en hoofdredacteur van 
“De Lantaarn”.

Denise was meer dan tien jaar anoniem de 
secretaresse en typiste van dienst voor de 
redactie.

Jozef Goedgezelschap 
Geboren op 12/06/1944  en overleden op 27/10/2015
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zondag 22 mei 2016 in Plopsaland

Ondanks het slechte weer in het binnenland zijn de weergoden 
de gezinsdag van CD&V in Plopsaland goedgezind...geen 
druppel regen! En Buggenhout heeft  dit geweten want wij zijn 
daar met heel wat families. Leuk om regelmatig bekenden 
tegen te komen.

Rond 10u worden wij, Nell en Vince, papa Jan, moeke Rita 
en vake Roland en nog vele anderen ontvangen door Wouter 
Beke, Hilde Crevits en Jo Van Deurzen. De kinderen krijgen 
een mooie pet en nog enkele leuke gadgets.

De sfeer zit er dadelijk in. Een leuke bedoening met veel 
kinderen, jonge ouders en grootouders.

En de kinderen wijzen ons de weg in het leuke, groene park 
van Plopsaland. Wij varen met de boot door het kabouterbos, 
wij leren Maya de bij kennen, Bumba, Kaatje...

De vele attracties worden door jong en oud getest, er wordt 
gelachen, gegild, geroepen...

En dan, na een kort welkomstwoordje van Wouter Beke, 
de apotheose: K3!!!

Wat een sfeer: zeepbellen vliegen in het rond, kinderen op de 
schouders, dansen, meezingen, iedereen geniet...

Rond half vijf rijden wij huiswaarts: het was een leuke dag, 
de kinderen met een zalige glimlach, ouders en grootouders 
tevreden en blij.

Enkele jaren geleden, in 2012, lanceerden wij “De nieuwe visie” 
in onze verkiezingscampagne.

We kunnen met fi erheid zeggen, en dit niettegenstaande we in 
de oppositie zitten, dat we grotendeels geslaagd zijn in onze 
opzet aangaande de schuldenberg.

De gemeentelijke schuldenberg, het stokpaardje van onze 
collega François Suys, ging een beetje naar beneden. Sport, 
cultuur en verenigingen blijven we fi nancieel ondersteunen.

We blijven ijveren voor een betaalbare opvang . Onze rustoorden, die een toonbeeld 
zijn van effi  ciëntie, moeten functioneel en betaalbaar zijn.

Het verkopen van ons patrimonium, met een emotionele, historische en praktische 
waarde, mag geen ondoordachte beslissing zijn.

Al jarenlang worden we geconfronteerd met een verloederde stationsomgeving. Bij 
de huidige beleidsmensen krijgen we geen duidelijkheid over dit dossier.

De gemeente heeft al meer dan 100.000 euro gespendeerd aan studies en 
vergoedingen voor iets dat er nog altijd niet is en misschien niet komt.

Met kleine middelen kan je veel, en sneller iets bekomen.

De ronde van België, in al die jaren, kostte de gemeenschap meer dan 1.000.000 euro.

Dit geld zien we graag anders ingevuld voor duurzame investeringen.

De gemiste kansen van de Kasteelstraat, met een moeilijke doorstroming van auto’s 
en fi etsers in Buggenhout centrum en de bocht in de Broekstraat in Opstal willen wij 
eveneens aanpakken. 

WIJ gaan voor “Veiligheid” van alle weggebruikers.

Opvolgen en inspelen op de noden van zovelen is de weg die we verder blijven 
bewandelen.

WIJ gaan samen met U voor een betrokken samenleving in Buggenhout.

Pierre Claeys

GEZINSDAG CD&V
 Rita Du Bois-De Maeyer
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