
Trefmoment “Wij Samen in Beweging”

“Wij trekken samen aan één zeel!” p. 1-2

Meer goed nieuws voor de 
samenhorigheid in Buggenhout

Op ons Trefmoment “Wij Samen in Beweging” 
van 24 mei 2017 mochten we meer dan 150 
genodigden en geïnteresseerde inwoners van 
Buggenhout ontvangen. 

Onze nationale CD&V- voorzitter Wouter Beke 
hield een fel gesmaakt pleidooi voor zijn en ons 
“Wij-verhaal”. We kregen felicitaties voor het 
geleverde werk en werden opgeroepen om samen 
op de ingeslagen weg verder te gaan.

Burgemeester Piet Buyse van Dendermonde 
kwam ons vertellen over het belang en het nut van 
samenhorigheid in een stad of dorp.

Eerste schepen Geert Hermans onderstreepte het 
belang van de dialoog met de inwoners en gaf een 
vooruitblik naar de toekomst.

Als voorzitter van onze bloeiende Buggenhoutse 
afdeling ben ik bijzonder fier zoveel genodigden 
en geïnteresseerden te mogen toespreken.

Dank aan alle mensen van de deelorganisaties 
van Beweging.net (van Femma, van KWB, van 
OKRA, van Samana, van Pasar, van CM, van ACV, 
en van Wereldsolidariteit) en aan het bestuur van 
Beweging.net voor het hernieuwd vertrouwen in 
onze Buggenhoutse CD&V afdeling.

Dank aan al onze mandatarissen en 
bestuursleden van CD&V Buggenhout voor 
het unaniem aanvaarden van dit vertrouwen. 
Dank ook voor de inzet en het vele werk van de 
voorbije jaren in oppositie, wat er voor gezorgd 
heeft dat CD&V Buggenhout nog steeds op de 
kaart staat. 

En hoe !!  
Samen vormen we een hechte ploeg 
van broodnodige bruggenbouwers in 
ons aller Buggenhout.

Armand De Raedt 
Voorzitter

Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats: 
aan Wouter Beke, aan Piet Buyse, en aan Geert 
Hermans voor hun boeiende uiteenzetting en 
bevlogen woorden.

CD&V Buggenhout kan traditioneel rekenen 
op de steun van heel wat verenigingen uit het 
zogenaamde “middenveld” en daarom zijn we 
bijzonder blij dat Beweging.net expliciet zijn steun 
toezegt aan ons “Wij verhaal”.

Beste inwoner van den Briel, van Buggenhout- centrum, van Opdorp en van Opstal,
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Meer foto’s van al onze activiteiten op www.buggenhout.cdenv.be/beeld

De initiatiefnemers wensen alle 
deelnemers van harte te danken en 
hopen op een nog groter succes bij 
de vijfde editie die doorgaat op 24 
maart 2018.
Noteer deze datum alvast met stip 
in uw agenda!

•	Op 22 april 2017 bezochten 55 leden 
van CD&V Buggenhout Borgloon 
en omgeving onder de deskundige 
leiding van Raf en Ansie. 

•	Op 13 mei 2017 
bezochten onze 
senioren het Be-
gijnhof in Dender-
monde.

•	Op 24 mei 2017 was er ons 
Trefmoment “Wij samen in 
Beweging” met gastsprekers 
Wouter Beke en Piet Buyse in “De 
Pit”.

•	Op 10 juni 2017 namen we met heel 
veel Buggenhoutse families deel 
aan een zeer geslaagde gezinsdag 
van CD&V in Plopsaland De Panne.

Jaaroverzicht 
eerste helft van 2017

•	Op 22 januari 2017 organiseerden 
we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
met als gewaardeerde gastspreker 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 
en peter van onze afdeling  
Jos De Meyer

•	Op 25 maart 2017 organiseerden 
CD&V Buggenhout, samen met 
de Gezinsbond, het ACV, KWB, 
Pasar, Femma, KVLV en het huis-
aan-huisblad ’t Middelpunt en met 
de morele steun van de milieuraad 
een vierde grote garageverkoop in 
Buggenhout.

Ongeveer 250 gezinnen stelden 
hun garage of oprit open en konden 
rekenen op heel wat kooplustigen.

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 
€ 500.

•	Op 11 juli 2017 was Hendrik Bogaert 
gastspreker op de Vlaamse 
Feestdag in het ACC.

•	Op 15 augustus 2017 organiseerden 
we ons jaarlijks ledenfeest in 
Feestzalen Ter Roest.

We nodigen alle inwoners 
van Buggenhout uit op onze 
dialoogmomenten in de volgende 
maanden.

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

Iedereen welkom:

•	Op 26 september 2017 in de 
voetbalkantine op den Briel.

•	Op 9 oktober 2017 in café 
Drytoren in Opdorp.

•	Op 25 oktober 2017 in het 
parochiaal centrum Torenhof op 
den Opstal.

•	Op 8 november 2017 in het 
parochiaal centrum Nicolaas te 
Buggenhout-centrum.

•	Op 24 januari 2018 in de 
namiddag voor de senioren in 
parochiaal centrum Nicolaas te 
Buggenhout-centrum.

•	Op 19 februari 2018 voor de 
jeugd en de jonge gezinnen in de 
Pallieter op den Opstal.

•	Op 15 maart 2018 voor de 
zelfstandigen en ondernemers in 
”De Poort van Cyriel” te Opdorp
(Info ook via flyers in elke brievenbus en 
op de achterkant van deze Lantaarn.)

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

We zullen uw vertrouwen niet 
beschamen.

Voor het bestuur 
Armand De Raedt 

Voorzitter

Beste leden, dankzij jullie trouw 
lidmaatschap ontvingen we van 
CD&V nationaal felicitaties voor 
het behalen van meer dan 100% 
ledenhernieuwingsgraad voor 2017 
in onze plaatselijke afdeling. 

Maar CD&V Buggenhout is ook 
ambitieus en wil groeien!! 

Daarom, beste mensen, overtuig 
familie, vrienden, buren en 
geïnteresseerden om lid te worden 
van onze toffe vriendengroep. 

Want, alleen wij allemaal samen 
schrijven het “Wij-verhaal” in 
Buggenhout.
We voeren dagelijks gesprekken met 
boeiende en interessante mensen om 
met hen tot een sterke en verenigde 
CD&V-lijst te komen voor de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen.

Wie hiervoor interesse heeft, nodigen 
we uit om onze ploeg te komen 
versterken. Spreek ons aan en kom 
langs voor een babbel…

Samen met alle kandidaten 
engageren we ons om, in overleg 
met onze inwoners tijdens de vele 
geplande dialoogmomenten, werk te 
maken van een stevig toekomstplan 
voor Buggenhout.

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

“Een Buggenhout waar respect en 
samenhorigheid primeren!”

Bewuste keuze voor CD&V 

Als christendemocraten (CD&V-ers) 
ijveren wij dagelijks voor een sterke 
en verenigde christendemocratische 
formatie in onze gemeente.

Daarom ijveren we er voor dat zo veel 
mogelijk christendemocraten zich 
willen verenigen bij onze bloeiende 
CD&V-afdeling. De brug is gelegd. 
Het is nu tijd voor actie.

Eén sterke christendemocratische 
formatie binnen CD&V is de beste 
garantie op een goed toekomstig 
beleid in Buggenhout. 

De uitdagingen voor lokale 
overheden zijn immers gigantisch en 
samen kunnen we ze aan. 

Beweegredenen

Eerste schepen en schepen van 
openbare werken Geert Hermans, 
gemeenteraadsleden Jan Stevens 
en Jonathan Van Dooren en OCMW-
raadslid Bettie De Mul hebben 
ondertussen de stap gezet. 

De eerdere beslissing van Beweging.
net van 6 december 2016 was 
hiervoor één van de beweegredenen. 
CD&V Buggenhout is een hechte 
vriendengroep met een democratisch 
bestuur en met respect voor ieders 
idee.

Deze keuze zal ontegensprekelijk 
de samenhorigheid in Buggenhout 
stimuleren, bevorderen en laten 
toenemen.

Het is een keuze voor het verenigen 
van de christendemocraten binnen 
een bloeiende CD&V-afdeling. Het is 
volop een keuze voor Buggenhout!

Ook schepen van financiën 
en sport Geert Mannaert en 
Kris Van Den Berge hebben 
ondertussen deze keuze gemaakt.  
En hopelijk volgen er nog.  
Iedereen is welkom!!

Verder besturen tot het einde van de 
legislatuur!

Alle genoemde mandatarissen zullen 
hun mandaten in het schepencollege, 
de gemeenteraad en de OCMW-
raad in eer en geweten blijven 
uitoefenen tot en met de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 2018. Het belang van de 
Buggenhoutse bevolking staat 
immers voorop.

Met trots wil ik nu reeds aankondigen 
dat onze onbetwiste lijsttrekker en 
kandidaat - burgemeester voor 
CD&V Buggenhout Pierre Claeys is.  

Iedereen is van harte 
welkom op onze 

volgende activiteiten  
in 2017 en in 2018!

•	Op 15 oktober 2017 organiseren 
we ons 4de mosselfestijn in 
feestzalen Nicolaas.

•	Op 28 januari 2018 nodigen 
we iedereen uit op onze 
nieuwjaarsreceptie en klinken we 
op 2018.

•	Op 24 maart 2018 de vijfde editie 
van de Garageverkoop!

Auteurs: Armand De Raedt en Linda Steps
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Karel, iemand met een 
loopbaan zoals jij moet 
ongetwijfeld een degelijke 
opleiding gehad hebben. Kan 
je ons daarover wat vertellen?

Dat is een lang verhaal! Na 
een hele schone periode in de 
gemeenteschool van Opdorp, waar 
ik mij heel goed heb gevoeld en 
waar ik veel goede vrienden heb 
aan overgehouden, stuurden mijn 
ouders mij naar het Sint Jozef 
college bij de Jezuïeten in Aalst. Ik 
heb daar het zesde studiejaar en 
zes jaar latijn-griekse humaniora 
gedaan. Daar heb ik dan 
enkele mensen leren kennen 
die mij later toch wel sterk 
beïnvloed hebben, onder 
andere Jean-Luc Dehaene. 

Achteraf ben ik hem dan 
ook tegengekomen in 
Leuven, waar ik toegepaste 
psychologie heb gestudeerd en 
ik moet zeggen dat ik aan die 
studie veel heb gehad. Naast 
het studeren had ik ook wel 
tijd voor het studentenleven want 
ik ben actief geweest in het KVHV 
(Katholiek Vlaams Hoogstudenten 
Verbond), waarvan Wilfried 
Martens toen in die periode praeses 
was. Op die manier ben ik stilaan 
maar zeker politiek geïnteresseerd 
geraakt, niet alleen omwille van 
mijn ervaring in Leuven, maar ook 
omdat het een beetje in de familie 
zat! Mijn grootvader, Frans Van 
Assche, Heinken-Bienes-Sooiken 
was 1e schepen in Opdorp in de 
periode dat zijn buurman Fideel 
Van den Bossche burgemeester 
was. Thuis werd er ook wel eens 
over politiek gesproken, zij het 
met voorzichtigheid. Ik kreeg er 
de raad om voorzichtig te zijn met 
politiek, maar naar een raad tot 
voorzichtigheid heeft een jonge 
gast geen oren en ik bleef dus mijn 
gangen gaan! (lacht) 

Nadat ik in Leuven afgestudeerd 
was, leerde ik in Buggenhout meer 
mensen kennen, vooral in het kader 
van de CVP-jongeren Georges Eraly, 
Michael Van Mulders, Philemon 
Van Dooren, Paul Van Malderen, 
Pierre Stallaert, Luc De Block, 
Wiske Ceulemans ea. Maar ook via 
mijn schoonouders kwam ik dicht 
bij de politiek. Mijn schoonmoeder, 
Julia Annaert,echtgenote van 
Laurent Van Gerwen was het 
eerste vrouwelijk gemeenteraadslid 
in onze gemeente. Dat was 
de periode waarin we met de 
christendemocraten zorgden voor 
aansluiting met de jongeren. Wij 
hadden hier in Buggenhout een 
zeer degelijke jongerenwerking en 
veel invloed, zelfs in die mate dat we 
eisten dat een schepen op zijn 65e 
ontslag moest nemen en dat lukte!! 
(lacht )

Ik was toen ook lid van het 
arrondissementeel hoofdbestuur 
van het ACW, van de CVP en van 
het nationaal partijbureau van 
de jongeren onder leiding van 
Wilfried Martens. Samen met Jan 
Huygebaert, Miet Smet, Paul De 
Vroe, Georges Monard en anderen 
schreven we ophefmakende teksten 
over de Eenheidsschool, Culturele 
Autonomie en Progessieve 
Frontvorming. We kregen en 
namen veel vrijheid in de partij. 

Dat was ook de tijd waarin ik goed 
bevriend werd met Jan Lenssens.

Op dat moment startte dus je 
politiek engagement in Buggenhout?
Inderdaad! Op 1 januari 1971 zijn 
Pierre Stallaert en ik als jongeren 
verkozen in het schepencollege en 
dat was een hele belevenis onder 
burgemeester Adolf De Lantsheer, 
een man waar ik veel respect voor 
had. Ik was akkoord met de meeste 
van zijn ideeën, maar we hadden 
een nogal uiteenlopende visie 
aangaande ruimtelijke ordening, 
maar hoe dan ook we hebben een 
goede samenwerking gehad in die 
periode!

We hebben toen veel gerealiseerd, 
zoals bv. het oude gebouw van 
de rijkswacht in de Kerkstraat. 
Dat werd omgevormd tot 
bejaardenwoningen. We deden dat 
via de huisvestingsmaatschappij, 
Volkswelzijn van Sint-Gillis, waarin 
ik zetelde namens de gemeente We 
bouwden de lokalen voor de Waag 
nu beter bekend als Kind en Gezin, 
voor Bobo, het Instructiezwembad, 
we startten met de jeugdraad, de 
grondregie, het informatieblad, de 
avondschool en de muziekschool 
kenden een enorme boost.

We hebben ook een aantal andere 
dingen gelanceerd die achteraf 
zijn afgebroken, wat ik wel spijtig 
vind! Zo was ‘De Krokkebaas’ een 
initiatief van mij dat heel erg door 
A. De Landtsheer gesteund werd en 
waarmee we toch heel veel gezonde 
ontspanning in Buggenhout hebben 
gebracht. Ik heb nooit goed begrepen 
waarom dat initiatief dan beëindigd 
werd en dan nadien vervangen 
werd door een golfclub! Ik heb niets 
tegen een golfclub, maar dat is iets 
waar enkele tientallen mensen van 
genieten, terwijl de Krokkebaas op 
een mooie zomerdag, en zo waren 
er in die tijd nogal wat, enkele 
duizenden mensen kon ontvangen! 

Uit die periode dateert ook de fusie 
van de Opdorpse gemeenteschool 
met de vrije school, wat ervoor 
gezorgd heeft dat we een degelijke 
school zonder graadklassen konden 
organiseren. Ik ben ook blij dat we 
nog steeds over een goede Opdorpse 
school beschikken op dit moment! 
Een eigen dorpsschool blijft de kern 
voor een warm dorpsleven.

Je hebt toch ook nog een ander 
mandaat uitgeoefend in de 
Buggenhoutse politiek?
Ja, bij de verkiezingen van 1976 
kwam De Landtsheer bij mij en 
hij zei:”Karel, ik stel voor dat 
gij naar het OCMW gaat en ik 
zal U daar gerust laten,maar gij 
moet mij dan ook gerust laten 
in het schepencollege en de 
gemeenteraad!  
Op die manier 

verdelen we de 
bevoegdheden en 
ik denk dat dat 
goed zal gaan!” 

Ik vond dat eigenlijk 
een heel goed 
voorstel en zo ben 
ik op 1  april  1977 
de eerste voorzitter 
mogen worden van het OCMW 
en ik moet zeggen dat onze 
voorgangers van de Commissie 
van Openbare Onderstand, onder 
leiding van Richard Bosteels, het al 
heel goed gedaan hadden.

Zij werkten echt op een heel 
positieve manier, maar bon, de 
tijd was gekomen om de COO te 
vervangen door het OCMW! Ik heb 
dat dan met een nieuwe ploeg mogen 
doen, Wij kregen de volledige 
vrijheid van het gemeentebestuur. 
Het enige wat gevraagd werd, was 
dat we voorzichtig zouden zijn 
met de financiën. We hebben dat 
ook gedaan en niettegenstaande 
dat is er toch heel wat gepresteerd! 
De capaciteit van het rusthuis 
werd sterk uitgebreid. We 
bouwden het dienstencentrum 

en daarboven de serviceflats, we 
hebben de bejaardenwoningen in 
de verschillende parochies verder 
kunnen afwerken en laten bewonen, 
we zijn kunnen starten met een 
nieuw kinderdagverblijf...allez, dat 
was toch een mooie periode waarin 
er heel wat is gerealiseerd zoals de 
start met de poetsdienst en de dienst 
voor gezins- en bejaardenhulp.

Dat was dus een fase van serieuze 
ontwikkeling op sociaal vlak?

Absoluut... en ik denk ook dat 
we toen school hebben gemaakt 
op de volgende manier!

Wanneer iemand beroep deed 
op een leefloon, dan waren we 
daarmee slechts akkoord op 
voorwaarde dat de betrokkene 
kon bewijzen dat hij zelf 
inspanningen deed om in zijn 
eigen onderhoud te voorzien. 
M.a.w. mensen die een leefloon 
vroegen, moesten bewijzen dat 
ze werk zochten en indien er werk 
beschikbaar was, dat aanvaarden. 
We waren echter veel breder in onze 
appreciatie van de situatie bij bv. 
een alleenstaande moeder, die geen 
andere hulp kon krijgen. Het moest 
sociaal verantwoord zijn!

Binnen ACW-kringen werd dat niet 
positief onthaald omdat we zo streng 
waren. Ze zijn dan zelfs in beroep 
gegaan, tot in het Hof van beroep in 
Gent, maar we hebben dat telkens 
gewonnen en als ik nu naga... is dat 
een regel die overal wordt toegepast!

We hebben op 
dat vlak mooi 
werk kunnen 
doen en dat 
was echt met 
een goede 
ploeg! Wat 
u it z onderl i jk 
was, is dat wij 
altijd naar de 
raad gingen 

zonder vooraf een fractiever-
gadering te houden. Ieder raadslid 
kon vrij zijn/haar gedacht zeggen 
over het probleem of het voorstel 
en er werd vrijuit gestemd! Dat 
leverde dan soms een gemengde 
meerderheid op. Het gebeurde 
dat Germain Van den Heule, die 
raadslid was voor de toenmalige 
BSP, met ons meestemde terwijl 
er mensen van ons niet akkoord 
waren maar er werd toch telkens 
een beslissing genomen die door 
iedereen aanvaard werd het was 
trouwens niet dikwijls nodig om te 
stemmen!

Je bent ook een periode actief 
geweest in de provincieraad?
Ja, men had mij dat vanuit 
Dendermonde gevraagd om 
kandidaat te zijn voor de 
provincieraad. Toen ik de eerste 
keer meedeed, stond ik op de vierde 
plaats en ’s maandags, de dag na de 
verkiezingen, kreeg ik het bericht 
dat ik verkozen was. Er was toen 
nog zo’n hecht dorpsleven... en de 
fanfare kwam een serenade geven! 
Wij zijn toen met z’n allen in den 
Biekorf een pint gaan drinken, maar 
spijtig genoeg kwam er verandering 
toen ik de volgende donderdag 
naar de eerste vergadering ging. De 
toenmalige gouverneur De Kinder 
opende met het eerste punt, het 
onderzoek van de geloofsbrieven 

door een commissie van raadsleden. 
Enfin, na een kwartier komt die 
commissie terug binnen en de 
voorzitter zegt: “Alle geloofsbrieven 
zijn aanvaard behalve die van Karel 
Baeck omdat er een verkeerde 
verdeling werd gedaan van de 
zetels over de kantons Zele en 
Dendermonde! De heer Baeck 
wordt verzocht de zaal te verlaten 
en wordt vervangen door de heer 
Onselaere!” Die was als bij mirakel 

al aanwezig in de loges voor het 
publiek. Onselaere was toen ACW-
secretaris in Dendermonde en de 
eerste kandidaat in het kanton Zele. 
Met het tweede punt van de dagorde 
werd hij aangeduid tot voorzitter 
van de provincieraad, zonder 
verkiezing en op voordacht van 
alle fracties. Onselaere ging naar de 
voorzitterszetel haalde de tekst van 
een toespraak uit zijn binnenzak 
die hij voor alle zekerheid toch al 
maar op voorhand voorbereid had. 
Ge kunt natuurlijk nooit weten dat 
het voorzitterschap onverwacht 
uit de lucht zou vallen, ook al was 
je volgens de voorzitter van het 
kiesbureau niet verkozen. Ik weet 
niet of dat toen allemaal wel serieus 
gegaan is, maar ik heb wel aan de 
partij gezegd: “Ik ga mijn mond 
houden en hier niet op reageren, 
maar ik hoop dat ge dit niet vergeet!” 
De volgende keer hebben ze me 
op de eerste plaats gezet en dan 
ben ik drie keer verkozen geweest 
tot provincieraadslid. Verder dan 
raadslid kon je het in die periode 
niet brengen omdat Dendermonde 
in die tijd geen recht had op een 
bestendig afgevaardigde. Eigenlijk 
ben ik daar nu wel blij om, want 
anders had ik nooit een loopbaan 
in de administratie kunnen hebben 
zoals ik die nu heb gehad. Ik 
ben wel nog voorzitter geworden 
van de GOMOV (Gewestelijke 
O n t w i k k e l i n g s m a a t s c h a p p i j 
Oost-Vlaanderen), maar ook daar 
moesten we ondervinden dat we 
in Dendermonde vaak te weinig 
bedeeld werden.

Hoe verliep dan je loopbaan bij de 
RVA?
Wel, ik ben in dienst gegaan bij de 
RVA als psycholoog en ik zou heel 
graag naar een kabinet gegaan zijn. 
Toen in 1974 Jean-Luc Dehaene 
kabinetchef werd van de minister 
van economische zaken, vroegen ze 
mij om mee te gaan naar het kabinet. 
Ik was daar erg gelukkig mee omdat 
ik daar heel veel heb mogen doen 
en veel heb kunnen leren. Ik was 
daar bevoegd voor de voogdij over 
het Ministerie van Economische 
Zaken en de instellingen die er van 
afhangen en voor de begroting. 

Opdorpse Buggenhoutenaar in de spot : Karel Baeck 
Karel is de gewezen 

topman van de RVA. 
Hij is de man van Chris 
Van Gerwen, vader van drie 
kinderen en grootvader 
van acht kleinkinderen. 
Wij spraken met hem over 
zijn lange en rijke carrière 
in de politiek en in de 
administratie. (Pol Verest)

Toespraak door Jan De Ridder bij de opening van het instructiezwembad. 

De 1e raad van het OCMW van links naar rechts: 
Van Den Heule, Vanneste, Van Havermaet, De 
Backer, Van Mulders, Cooreman, J. De Backer, 
Baeck en De Landtsheer

Overhandiging van de sleutels van het nieuw 
kinderdagverblijf aan het personeel onder de leiding van 
Linda Van de Voorde.
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Daarin waren de kredieten 
ingeschreven noodzakelijk voor 
het wegwerken van de gevolgen 
van de sluiting van de Limburgse 
steenkoolmijnen. Dat vergde heel 
wat middelen en veel vergaderingen 
met andere kabinetten van de 
toenmalige regering onder leiding 
van Leo Tindemans.

Ondertussen kreeg ik de kans 
directeur te worden in het 
nieuwe werkloosheidsbureau 
van Vilvoorde, dat toen werd 
afgescheiden van Brussel. De 
sociale partners stelden mij wel 
voor de keuze tussen een carrière 
in de politiek of een carrière in de 
administratie te maken. Ik was nog 
wel met Jean-Luc meegegaan naar 
de kabinetten van Rika De Backer 
en Daniël Coens, maar ik heb dan 
gekozen voor de administratie in de 
RVA. In 1982 benoemde de Koning 
mij tot adjunct administrateur-
generaal op voordracht van het 
beheerscomté van de RVA en van 
de regering, maar een jaar 
later was het al bijna gedaan. 
Op een dag voelde ik me erg 
moe en futloos. Chris wou dat 
ik naar een dokter ging, maar 
ik had zelf geen huisdokter. Ik 
ben bij dokter De Brandt op 
raadpleging geweest en na een 
kort onderzoek stuurde die me 
gelukkig direct naar Aalst en 
hij zorgde er zelfs voor dat ik 
onmiddellijk werd opgenomen. 
Daar ben ik hem nog altijd 
zeer dankbaar voor. Ik moest 
een hartoperatie ondergaan, maar 
gelukkig is het nadien met mijn 
gezondheid goed gegaan! 

Je bent dan een periode gedwongen 
moeten stoppen met werken?
Ja, ik heb dan een tijdje moeten 
recupereren, maar mijn gezondheid 
heeft me nadien geen parten meer 
gespeeld, ik heb nog hard kunnen 
verder werken met een zeer goede 
ploeg! Samen zorgden we voor de 
informatisering en modernisering 
van de arbeidsbemiddeling en 
beroepsopleiding in Vlaanderen.

Een aantal jaren later, op het 
moment dat Koning Boudewijn aan 
zijn hart geopereerd werd, hoorde ik 
in het radionieuws om 7.30 uur een 
interview met een hartspecialist en 
die vertelde dat een patiënt na die 
moeilijke operatie zeker nog 12 tot 13 
jaar levensverwachting heeft! Mijn 
operatie was al 15 jaar geleden en 
ik belde de administrateur-generaal 
van de VRT, mijn bevriende collega 
Cas Goossens, op en ik zei: “Cas, 
ge moet eens met mijn oren naar 
het radionieuws luisteren, naar dat 
interview met die hartspecialist... 
dan zou ik feitelijk al moeten dood 
zijn!” (lacht) 

Cas heeft dat dan laten rechtzetten, 
want in het nieuws van 8.00 uur werd 
er alleen nog gesproken over een 
lange en normale levensverwachting 
na die hartoperatie! (lacht opnieuw)

Combineerde je dan nog het 
voorzitterschap van het OCMW 
met je job bij de RVA?
Na enige tijd heb ik mijn ontslag 
gegeven als OCMW-voorzitter 
omdat het niet meer te combineren 
was met mijn werk op de RVA en 
dan heb ik de plaatselijke politiek 
verlaten, maar ik ben het wel altijd 
met grote belangstelling blijven 
volgen.

In 1990 ben ik dan administrateur-
generaal van de RVA geworden, 
maar in 2003 verviel de vaste 
benoeming voor de topambtenaren. 
Ik moest mij dan kandidaat stellen 
voor de functie die ik zelf bezette. 
Dat was een beetje eigenaardig, 
maar ik ben dan wel als de meest 
geschikte kandidaat uit de selectie 
of het assessment gekomen. Ik 
kreeg dan een mandaat voor zes 
jaar en een belangrijke financiële 
verbetering, allemaal in het kader 
van de Copernicaanse revolutie 
die minister Luc Van Den Bossche 
in de openbare dienst doorvoerde. 
Toen ik 65 werd had minister 
Vanvelthoven , SPA, de voogdij over 
de RVA en ik vroeg hem of ik mijn 
mandaat kon uitdoen i.p.v. verplicht 
met pensioen te gaan. Hij heeft dat 
dan voorgelegd aan de regering 
en die heeft dat goedgekeurd 
ondanks mijn duidelijke stempel als 
christendemocraat. CD&V zat toen 
niet in de regering.

Toen mijn mandaat volledig 
afgelopen was, vond ik het eigenlijk 
nog te vroeg om te stoppen, maar 
ik heb dat moeten aanvaarden! 
Gelukkig heb ik nog een aantal 
activiteiten gevonden... ik ben dan 
begonnen met opleiding te geven 
in management voor openbare 
diensten, ik heb veel gewerkt voor 
het ministerie van financiën en 
ook voor de sociale zekerheid, 
waar ik nu nog actief ben in het 
auditcomité van de SMALS en 
ook bij Familiehulp, waar men mij 
na het vertrek van Annelies Van 
Cauwelaert gevraagd heeft om 
nationaal voorzitter te worden.

Karel, op 76-jarige leeftijd heeft je 
sociaal engagement je blijkbaar nog 
niet los gelaten!
Nee... (lacht)... dat is zo, maar dat 
is het gevolg van mijn opleiding 
bij de Jezuïeten en mijn echte 
vriendschap met Jan Lenssens die 
me na de fusie van de ziekenhuizen 
in Dendermonde voorstelde om 
daar voorzitter te worden. Ik heb 
dat meer dan 10 jaar gedaan met 
enthousiasme en veel energie. Het 
was een zware opdracht, er moest 
zeer creatief gewerkt worden maar 
samen met een positief ingesteld 
korps artsen, een grote groep 
bekwame medewerkers en de grote 
collegialiteit van de collega’s in 
de raad van bestuur is Blasius een 
succes geworden.

De Jezuïeten in Aalst wisten hoe ze 
ons een sociale maatschappelijke 
instelling t.o.v. van de gemeenschap 
moesten bijbrengen. Op dinsdag- en 
donderdagnamiddag was er geen les 
en mochten wij als internen naar de 
armere wijk in Mijlbeek. Ieder kreeg 
een paar gezinnen toegewezen en 
wij deden dan voedsel en of kleren 
mee en gingen met de kinderen 
spelen. Ze hebben ons daar geleerd 
om aandacht te hebben voor de 

zwakkeren in de maatschappij. 
Ze hebben me ook maar één keer 
moeten vragen om voorzitter 
te worden van het OCMW, die 
gevoeligheid is gebleven.

Alles wat ik ooit gedaan heb 
ging in die richting, het OCMW, 
de werkloosheidsverzekering 
organiseren en helpen verbeteren, 
het ziekenhuis, familiehulp...
maar ik heb er ook veel voor 
teruggekregen! Ik heb me in die 
sociale sector echt goed gevoeld 
en kunnen uitleven. Ik heb een 
mooie loopbaan, een mooi leven!

Mijn loopbaan had ook een 
internationaal aspect. In 1990 
nam mijn voorganger deel 
aan een vergadering van de 
“Association Internationale de la 
Sécurité Sociale”. Die vereniging 
met zetel bij de BIT (Bureau 
International du Travail) in 
Genève werd in de loop van de 
jaren dertig opgericht op initiatief 

van een Belg. Mijn voorganger 
stelde me voor als lid van het 
bureau en als voorzitter van 
de afdeling werkloosheid. Dit 
dubbelvoorstel haalde het en zo 
ben ik voorzitter gebleven van 
de afdeling werkloosheid van 
de AISS. Meer dan 150 landen 
zijn lid van de vereniging. 

Tweemaal per jaar nam ik in 
Genève deel aan de vergadering 
van het bureau en in de loop 
van het werkjaar mocht ik een 
vergadering voorzitten in een 

van de lidstaten van een van de zeer 
veel verschillende landen. Op die 
manier kon ik een groot deel van 
de wereld zien en heb ik veel kennis 
over sociale zekerheid kunnen 
helpen verspreiden maar heb ik 
ook mijn ogen opengehouden en 
veel kennis terug meegebracht naar 
Brussel.

In 2001 werd ik verkozen tot 
overheidsmanager van het jaar. Dat 
heb ik altijd vooral beschouwd als 
een erkenning van het goede werk 
dat ik samen met mijn collega’s kon 
presteren. In oktober 2009 mocht 
ik in het Vlaams Parlement ook 
een “lifetime award” ontvangen 
omwille van mijn gelukte loopbaan 
uit de handen van de heer Peumans, 
voorzitter van dat parlement.

Karel, je was van meet af aan als 
christen democraat een ACW-er. 
Heeft dat je sociaal engagement 
bepaald of was dat puur toeval?
Neenee, dat was zeker geen toeval! 
Vanaf mijn studententijd, heb ik 
die richting gekozen. Ook al waren 
weinig leden van KVHV lid van 
de studentenvakbond, bij mij was 
dat wel het geval! Ik heb ook een 
paar jaar gewerkt op het Rijksfonds 
voor Sociale Reclassering van de 
Minder-Validen, waar ik voorzitter 
was van de christelijke centrale 
van de openbare diensten. Ik 
was ook in Dendermonde bij het 
arrondissementeel bestuur van het 
ACW en ik heb me daar altijd thuis 
gevoeld, maar ik was wel iemand 
die zelf koos waar ik naartoe wou!

Karel, we nemen aan dat jij, 
als ACW-er, met lede ogen hebt 
aanzien wat er een aantal jaren 
geleden is mis gegaan in de familie 
van de Buggenhoutse christen 
democraten?
Ik heb dat niet alleen met lede 
ogen aanzien. Ik heb daar ook 

veel spijt van gehad, ik heb daar 
ook veel negatieve gevolgen van 
ondervonden! Ik ben veel vrienden 
kwijt geraakt, want ik ben niet mee 
gegaan op de weg die sommigen 
gevolgd hebben... maar ik ben 
vandaag blij dat iedereen terug 
samen komt, dat er terug openingen 
zijn, dat men terug samen werkt en 
dat politiek minder en minder een 
grond vormt voor tweedracht en 
vijandigheid!

Ik kan U zeggen... dat is ver 
gegaan... ik denk bv. aan de groepjes 
mensen die na de hoogmis aan de 
deur van de kerk op de Dries een 
babbeltje deden... in de periode 
toen de groep christen democraten 
uiteen viel, durfden de mensen niet 
meer bij om het even wie blijven 
staan... men kwam niet staan bij 
Karel Baeck, want ze wisten wie 
dat was! De mensen gingen direct 
naar huis, ze wilden niet ingedeeld 
worden bij deze noch gene groep. 
Er heerste een vijandige onzekere 
sfeer.

Pas vandaag of liever sinds enkele 
maanden is dat verdwenen... dat 
was ondraaglijk en ik heb dat 
verschrikkelijk gevonden! Zo’n 
toestanden, dat mag niet meer... en 
ik ben blij dat daar een einde aan 
komt!

Wat vind je van volgende quote 
van onze Buggenhoutse CD&V-
voorzitter Armand De Raedt? 
“Wij willen geen mensen tegen 
elkaar opzetten, wij willen bruggen 
bouwen!” 
Armand doet dat heel goed! De 
huidige ploeg doet het in mijn ogen 
zeer goed!

Ik heb al met mensen van 
‘Beweging.net’ gesproken en ik 
hoor dat zij zich ook goed voelen bij 
de nieuwe situatie. Ik denk dat we 
de voorbije periode zo snel mogelijk 
moeten vergeten en doen alsof we 
altijd samen hebben gehoord en dat 
is ook zo... wij horen samen en dat 
wordt nu nog eens onderlijnd en ik 
vind dat een positieve zaak!

Nog één vraag, Karel. Je kijkt terug 
op een mooie carrière die bol stond 
van het sociaal engagement, dag in 
dag uit gedragen door het christen 
democraat zijn. Kan je ons nog een 
anekdote of een ervaring vertellen, 
waarvan je denkt... dat was mooi 
en onvergetelijk!
Wel, er zijn er zo wel enkele waarvan 
twee die ik nooit zal vergeten!

Het eerste... Ik heb nooit zo een 
vriendschap gekend als die met Jan 
Lenssens. Jan was een schitterend 
man, maar hij heeft ons jammer 
genoeg te vroeg verlaten. Ik heb 
15 jaar samen met hem in het 
partijbureau mogen zitten, elke 

maandagvoormiddag vergadering 
en ik heb daar ervaren wat een 
positief man hij was. Ik ben ook een 
periode zijn kabinetchef geweest 
en hij zei me: “Karel, ik ga U een 
belangrijk ding zeggen... Als ik 
jou iets vraag, zeg me dan eerlijk 
wat ge denkt en geef mij niet het 
antwoord, waarvan ge denkt dat ik 
dat antwoord graag zou horen!” 

Ik moet zeggen, dat heeft mij enorm 
geraakt! Jan wou geen vleiers rond 
hem. Een schitterend man was hij!

Nadat hij minister was geweest 
en na zijn moeilijke periode op 
fysiek vlak, werd hij opnieuw lid 
van het nationaal partijbureau. Ik 
heb daar veel ex-ministers gekend 
en velen zaten daar dan met een 
negatieve instelling. Jan zat daar 
met een groot positivisme, hij 
was en bleef alleen bekommerd 
om wat de partij of de mensen 
kon vooruit helpen. Hij was voor 
mij een groot leermeester!

Iets anders wat ik ook nooit zal 
vergeten... (lacht deugdelijk)

Op een bepaalde dag komt er ’s 
morgens om 8 uur een werkvrouw 
op mijn bureau op den RVA en ze 
zegt: “Meneer, kijk nu eens wat ik in 
de brievenbus heb gevonden!” 

Nu, normaal werd onze post 
gebracht in grote zakken en wat 
bracht die vrouw mij... een grote 
briefomslag met 400.000 fr.... zelfs 
iets meer! Ik zeg, wat is me dat nu? 
Niemand wist daar iets van. Ik roep 
de boekhouding erbij en laat die 
envelop in de kluis leggen met de 
gedachte ‘we zullen wel zien wat er 
van komt’!

In de loop van diezelfde dag krijg 
ik een telefoon van mensen die 
me zegden dat hun zoon zijn 
bankrekening had leeg gehaald en 
dat hij beweerde dat hij al dat geld 
in een envelop in de brievenbus van 
de RVA had gestopt. Ik vraag, wie is 
dat, uw zoon en waarom zou hij dat 
gedaan hebben? De ouders konden 
me exact het bedrag noemen dat 
hun zoon had teruggebracht Wel, 
dat bleek dus een jonge werkloze 
te zijn die nog nooit gewerkt had 
en hij was van oordeel dat hij op 
die uitkering geen recht had! Dat 
dacht hij, dat vond hij...(begint te 
lachen)... ja, die heeft al dat geld 
teruggegeven!!! Die jongen voelde 
zich daar niet goed bij! Enfin, ik heb 
dan de hele uitleg gedaan aan ons 
beheerscomité en ik mocht dat geld 
toch teruggeven.

Dat was voor mij zo een aparte 
belevenis, allez... hoe kan iemand 
zo gedreven zijn door zo een 
onweerstaanbare grote drang 
naar rechtmatigheid t.o.v. de 
samenleving! Hij heeft dat geld 
reglementair verkregen, niemand 
vroeg dat terug, niemand was daar 
naar op zoek, maar die jongen vond 
dat hij er fundamenteel geen recht 
op had, dus hij bracht het terug! 
(glimlacht met ongeloof op zijn 
aangezicht).

Hartelijk dank voor dit aangenaam 
gesprek!
Graag gedaan alhoewel dat ik 
spijt heb dat we geen tijd hadden 
om nog iets te vertellen over mijn 
activiteiten in het kader van het 
VTI en de scholengemeeschap in 
Dendermonde-Buggenhout.

Koning Boudewijn werd door de administrateur-generaal ontvangen 
in het centrum voor beroepsopleiding in Sint-Gillis-Dendermonde. 
Daar werd op vraag van minister Lenssens bijzondere opleiding en 
bijscholing georganiseerd voor laaggeschoolden

De administrateur-generaal vertegenwoordigde België 

regelmatig bij de BIT in Genève. (rechts onder)
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Minder zichtbaar, maar o zo belangrijk 
voor uw portemonnee, is de 
gezondmaking van de gemeentelijke 
financiën. Toen ik de functie van 
Schepen van Financiën op mij nam 
(01.01.2013) bedroeg de schuldenlast 
€ 27.877.234. Op het eind van mijn 
mandaat zal deze teruggedrongen 
zijn tot € 20.351.239. Dit betekent een 
afbouw met maar liefst € 7.525.995, 
hetzij 27 %.

Dit is het gevolg van een streng 
budgettair dieet. Net als bij een echt 
dieet, zorg je ervoor dat er meer afgaat 
dan dat er bijkomt. Jaarlijks betaal je 
een deel van je uitstaande leningen af. 
Anderzijds worden nieuwe leningen 
aangegaan om nieuwe investeringen 
te financieren. Als je in een jaar minder 
nieuwe leningen aangaat dan dat je er 
afbetaalt, dan vertaalt zich dat in een 
schuld afbouw.

Natuurlijk mag men zich niet blind 
staren op schuld afbouw. Een 
gemeente moet immers ook investeren, 
in nieuwe bestrating, nieuwe website, 
nieuwe voetpaden, onderwijs, nieuw 
materiaal voor technische en andere 
diensten, brandweerkazerne, enz… 
Een gemeente moet je echter beheren 
zoals je thuis doet. Thuis moet je ook je 
investeringen plannen en spreiden over 
de verschillende jaren.

De schuld afbouw is niet alleen mijn 
verdienste als Schepen van Financiën 
en van de gemeenteontvanger, maar is 
de verdienste van heel de ploeg. Indien 
zij niet bereid zijn om op hun domein 
minder te investeren, komt er van 
schuld afbouw niet veel in huis. 

Wat wél mijn verdienste is, is de rol van 
financiële waakhond die ik heb vervuld. 
De opmaak van de jaarlijkse begroting 
is gelijkaardig aan een nieuwjaarsbrief 
waarbij Burgemeester en Schepenen 
allerlei projecten hebben die ze het 
komende jaar willen realiseren. Mijn taak 
is om te bepalen wat mogelijk is én wat 
niet mogelijk is volgens het dieet dat 
we samen voor de periode voor zes jaar 

hadden vooropgesteld. 
Natuurlijk mag een dieet 
nooit Spartaans zijn 
en moet er af en toe 
ruimte zijn voor een 

dessertje.

Door deze schuld afbouw betalen we 
minder interesten aan de banken. Met dit 
geld dat we op deze manier uitsparen, 
kunnen we zo elk jaar andere uitgaven 
financieren. Zo betalen we bijv. in 2018 
€ 694.883 interesten, terwijl we in 2012 
nog € 1.048.056 interest betaalden. Dit 
is maar liefst € 353.173 minder! 

Afbouw gemeenteschuld door streng budgettair dieet 
en door actief schuldbeheer.

Bovendien hebben we ook actief werk 
gemaakt van een actief schuldbeheer. 
Het grootste deel van onze leningen is 
opgenomen bij Belfius. Dit is een partner 
die ook meedenkt met de gemeenten en 
waarmee over de uitstaande leninglast 
ook kan worden genegotieerd. 

We zaten in een scenario met vroegere 
leningen met een hoge vaste rentevoet, 
welke een heel pak hoger lag dan de 
variabele marktrentevoet van de laatste 
jaren. Daarom hebben we delen van onze 
leningenportefeuille geherfinancierd 
waardoor we het profijt konden halen 
uit de lagere marktrentes. 

Natuurlijk hebben we veiligheids-
mechanis mes ingebouwd waardoor we 
bij een eventuele stijgende rentevoet ons 
terug kunnen “vast” klikken. Eigenlijk is 
dit volgens hetzelfde principe wat veel 
particulieren hebben gevolgd voor hun 
hypothecaire lening van hun woning, 
maar dan wel wat complexer. 

Door deze gezondmaking kunnen we 
er voor zorgen dat we geen verhoging 
van personenbelasting moeten 
doorvoeren.

Geert Mannaert 
Schepen van Financiën en Sport

Het boek start met geschiedkundige 
sprokkels van alles wat ooit in de 
publicaties van Heemkring Ter Palen 
en andere bronnen is geschreven. Voor 
dit boek is half Opdorp op zolder 
op zoek gegaan naar foto’s van 
vroeger. Via deze talrijke foto’s 
komen de processie, de fanfare, 
de brakkemannen, de foor en 
Circus Jhony terug tot leven.

De laatste hoofdstukken handelen 
meer over de kermisfestiviteiten 
van de laatste jaren met heel 
wat ludieke foto’s van het 
eierwerpen, de volksspelen en de 
dorpsbarbecue.

Geert Mannaert 
Schepen van Financiën en Sport

Publicatie boek over Opdorp-Jaarmarkt en Kermis

naam:  

adres: 

e-mail: 

telefoon:     geboortedatum:  

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

 Christen-Democratisch Vlaams

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

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

Armand De Raedt
Diepmeerstraat 21 
9255 Buggenhout
0477 99 05 34

Ronald van Gemerde
Nieuwstad 10
9255 Opdorp

0472 28 70 69

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

www.buggenhout.cdenv.be/beeld

Actie ‘Veilig schoolbegin’
Op 1 september trokken in Buggenhout 
opnieuw vele kinderen en jongeren 
naar school  als trage weggebruiker. 
Autobestuurders moesten weer 
wennen aan het drukker verkeer en 
omdat kinderen bij het weerzien 
van hun klasgenootjes wel eens hun 
omgeving uit het oog kunnen verliezen, 
organiseerde Jong CD&V Buggenhout 
de actie ‘Veilig Schoolbegin’. 

In het kader van deze actie kregen 
alle Buggenhoutenaren een affiche 
in de bus. Door het ophangen van de 
affiches, konden Buggenhoutenaren 
hun steentje bijdragen aan een veilige 
start van het schooljaar. 

Deze affiche moet weggebruikers 
attent maken op hun weggedrag.

Jong CD&V Buggenhout wenst ieder-
een nog een fijn en veilig schooljaar!

Dorien Meskens 
Voorzitter JONG CD&V Buggenhout

Op maandag 3 juli 2017, jaarmarktdag te 
Opdorp, breng ik een foto-boek uit over 
Opdorp-Jaarmarkt en Kermis. Natuurlijk 
beschouw ik heel Buggenhout als mijn 
werkgebied, maar omdat ik toevallig in 
de deelgemeente Opdorp geboren ben, 
ken ik dat het best. Mijn interesse voor 
mijn leefomgeving in combinatie met 
mijn interesse voor streekgeschiedenis 
brachten mij ertoe een boek te schrijven 
over Opdorp-Jaarmarkt. Deze jaarmarkt 
was een begrip dat de Opdorpse 
dorpsgrenzen ver oversteeg. Dit boek 
beperkt zich echter niet tot een triestige 
terugblik op een nostalgisch verleden, 
maar de foto’s van zoveel blije gezichten, 
maken dit tot een ‘feel-good’-boek met 
hoop op de toekomst.

Je kan dit boek nog steeds 
verkrijgen tegen de prijs van 
€ 40,00 bij Geert Mannaert.  
Opgelet, de oplage is beperkt. 

Alle meeropbrengst 
van dit boek gaat 
integraal naar de 
heropbouw van de 
ijskelder in Opdorp.
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Ook vol-au-vent te 
verkrijgen!

26I09 Den Briel - Voetbalkantine FC Briel
09I10 Opdorp - Café Drytoren
25I10 Opstal - Parochiaal centrum Torenhof
08I11 Buggenhout - Parochiaal centrum Nicolaas

24I01 Senioren - Parochiaal centrum Nicolaas (14.30u)

19I02 Jonge gezinnen - Zaal Pallieter
15I03 Zelfstandigen - Poort van Cyriel

            Start telkens om 19.30u ... tot dan!Di
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 Beste,

“De Lantaarn” mag er weer zijn. We gaan in dialoog 

met de heer Karel Baeck en dit bewijst nog eens 

hoe ieder zijn persoonlijk verhaal heeft in de 

geschiedenis van Buggenhout.

De onzekerheid over de toekomst van de Alvat site, de uitbreiding van het 

vrieshuis in de Hanenstraat en het verloederen van het stationsplein baart 

ons zorgen en zijn voor ons prioriteiten. 

Leefbaarheid, veiligheid, zekerheid, gezondheid en hulpvaardigheid zijn 

onze “to do” pijlers. 

Onze dialoogmomenten geven aan iedereen de kans om tot een consensus 

te komen. In deze momenten van dialoog groeit de oplossing.

In het mobiliteitsplan zijn er nog hiaten, maar daar gaan we aan werken om 

iedereen een zo optimaal mogelijk veiligheidsgevoel te geven.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar samen komen we er wel!

Vriendelijke groeten,

Pierre Claeys Gemeenteraadslid CD&V Buggenhout. 

Op 22 april 2017 trokken we met 55 
leden naar Borgloon en omgeving 
in het mooie Haspengouw. Tijdens 
deze jaarlijkse ledenuitstap 
bezochten we het fruitverwerkend 
bedrijf “Hellingenfort” in Helshoven 
met proeverij van vers appelsap. De 
uitbater wist ons te boeien met zijn 
professionele visie op de fruitteelt 
van de toekomst. De streek had in 
de voorbije week zware nachtvorst 
gehad. Er wordt een enorme schade 
verwacht aan de fruitteelt. Onze 
gids roept iedereen op om zeker 
Belgisch fruit te eten als steun aan 
de sector.

Een gids begeleidde ons nadien op 
de bus met een tocht door het mooie 
Haspengouw. Hij wist ons op een 
lichtvoetige manier te boeien met 
verhalen uit het verleden en bracht 
ons in beroering over het glooiende 
landschap. Het kunstbezoek aan het 
prachtige doorkijkkerkje “Reading 
between the lines” in Groot-loon 
werd door ieder geapprecieerd. Na 
een wandeling van 3 km bezochten 
we de abdij “Mariënlof” en genoten 
van een stuk echte Limburgse vlaai 
met koffie.

We sloten de dag af met een geleid 
bezoek aan brouwerij en stokerij 
“Wilderen” met degustatie. Met de 
bus reden we voldaan en met een 
schat aan informatie terug naar 
Buggenhout.
 Raf Lambrechts

Bloesemtocht in Haspengouw
 

Sinds 14 mei 2017 
is Buggenhout en 
de provincie Oost-
Vlaanderen een ruiterpad 
rijker.

De Wiesbeekruiterroute 
is 10km lang en is 
genoemd naar de Wiesbeekhoeve die 
naambekendheid kreeg dankzij de hengst 
“Indigène de Wiesbecq”. Dit Brabants 
trekpaard was een Belgisch kampioen die 
ten tijde van de eerste wereldoorlog tot 
ver buiten de regio gekend was. 

Het vertrek en eindpunt van de route is 
manege ’t Hoefijzer. Hier staat ook het 
infopaneel van de route.

Als Schepen van Sport wil ik niet 
enkel aandacht schenken aan de 
competitieve ploegsporten, maar ook 
aan de zachte recreatie in combinatie 
met het genieten van de natuur: 
wandelen, fietsen en… paardrijden.

De link tussen ‘ruiterpad’ en de ‘manege 
’t Hoefijzer’ in de Dreef te Opstal was vlug 
gelegd. Vanaf hier had ik ook tamelijk 
vlug een denkbeeldig tracé op papier 
via Wiesbeekhoeve en Buggenhout-Bos. 
Met de Atlas der Buurtwegen onder de 
arm ben ik dan op pad langs de Opstalse 
buurtwegen. Hierbij heb ik verschillende 
buurtbewoners gecontacteerd om te 
weten hoe het vroeger was. Veel wegen 
waren ondertussen verwaarloosd of 
ingepalmd door landbouwers. Ik ben 
dus met de landbouwers gaan praten. 
Mijn respect voor de landbouwers is 
alleen maar gegroeid. Voor ons is grond 
iets waar je over wandelt of fietst, voor 
landbouwers is dit hun broodwinning. 
Via dialoog, openheid en wederzijds 
respect kwamen we altijd tot een 
oplossing.

Rond dit woord “respect” draait 
eigenlijk alles. Landbouwers 
moeten kunnen respecteren 
dat sommige buurtwegen 
worden gebruikt voor sportieve 
en recreatieve doeleinden. 
De sporters zoals de ruiters 

moeten evenzeer respect hebben 
voor de landbouwer en moeten 
het tracé respecteren. De sporters 
moeten ook de natuur respecteren en 
moeten er voor zorgen dat er geen 
vuil wordt achtergelaten. En als aan 
die basisvoorwaarden van wederzijds 
respect is voldaan, dan is alles klaar 
om te genieten, te ontspannen en te 
proeven van deze mooie omgeving 
tussen Opstal, Wiesbeek en 
Buggenhout-Bos.

De buurtwegen die nu geopend zijn 
in het kader van het ruiterpad, zullen 
ook worden gebruikt door wandelaars. 
Dit ruiterpad is de eerste stap in de 
uitwerking van het overkoepelend 
Trage Wegen-plan. Volgende stap 
in juli 2017 is de bewegwijzering 
en een wandelbrochure van het 
Keisdrupperspad in Opdorp. 
Daarna volgt de uitwerking van een 
mountainbike-route over het hele 
Buggenhouts grondgebied.

Geert Mannaert 
Schepen van Financiën en Sport

Uitwerking Trage Wegen-Plan met ruiterpad, wandelpaden en mountainbike-route

 Wiesbeekruiterroute
officieel geopend

Ondergetekende,  schrijft in voor het 
4e CD&V mosselfestijn op zondag 15 oktober 2017 in Parochiaal centrum Nicolaas.

 x volwassene(n) aperitief en mosselen € 24 totaal € 
 x kind(eren) aperitief en mosselen aan € 16 totaal € 
 x volwassene(n) aperitief en vol-au-vent aan € 15 totaal € 
 x kind(eren) aperitief en vol-au-vent € 11 totaal € 

 
 Totaal € 
En komt eten om:

 � 11:30u
 � vanaf 13:00u

Bezorg het inschrijvingsstrookje op één van onderstaande adressen  
of mail de gegevens naar info@buggenhout.cdenv.be

Optiek Claeys, Kerkstraat 111, Buggenhout centrum
De Raedt-Steps, Diepmeerstraat 21, Buggenhout centrum, 0477 99 05 34
Rita De Maeyer, Meir 15, Opstal
Ronald van Gemerde, Nieuwstad 10, Opdorp, 0472 28 70 69

Betaling gebeurt aan de kassa

Mosselfestijn
Iedereen van harte welkom!
(Bij voorkeur inschrijven voor vrijdag 6 oktober)


