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Een Herman Van Rompuy-plein
Op het cv van Herman Van Rompuy
staat o.a. Partijvoorzitter, Minister,
Parlementvoorzitter en Eerste Minister. Vandaag siert de titel ‘President
van Europa’ zijn naamkaartje.
CD&V-Begijnendijk-Betekom meent
dan ook dat zulk een toppoliticus
van bij ons alle eer verdient en heeft,
gesteund door de collega’s van

Samen.be, op de gemeenteraad van
14 januari een voorstel ingediend
om van zodra zich hier een kans toe
aanbiedt een straat, plein, gebouw of
ander herkenningspunt binnen onze
gemeente naar hem te noemen. In de
pers vond het CD&V-voorstel alvast
heel wat weerklank en bijval.

Marcel De Roover
afdelingssecretaris

PROFICIAT

HERMAN!

De Europese staats- en regeringsleiders hebben gewezen premier
Herman Van Rompuy gekozen
als eerste vaste voorzitter van de
Europese Raad. Hij zet daarmee
de lange traditie verder van christendemocratische leiders die hun
stempel drukken op de Europese
integratie.
Wist je echter dat de man die voortaan
zijn Haiku’s zal moeten schrijven voor
en na de ontmoetingen met de leiders
van deze wereld is getrokken uit de
Betekomse klei?
CD&V Begijnendijk-Betekom is verheugd met de keuze voor Herman Van
Rompuy omdat daarmee ‘iemand van
bij ons’ de eerste President van Europa
wordt. De ouders van Herman zijn
immers hier geboren. Zij zijn nadien
verhuisd naar Sint-Stevens-Woluwe.
De laatste jaren van hun leven hebben
ze verbleven in rusthuis ‘De Edelweis’.
Zijn vader Vic was vele jaren verbonden aan de KU Leuven als professor

economie. Zijn grootvader Achilles,
in de volksmond Jules genoemd, was
burgemeester van Betekom. Hermans
tante Julia en oom Wim wonen nog in
onze gemeente.

CD&V Begijnendijk-Betekom wenst
Herman veel succes toe in zijn nieuwe
functie. Europa is bij hem in goede
handen.

DEMEROEVERS
In de maand november ontving minister Crevits een delegatie van het
cd&v-regiobestuur. Onder hen ook
onze afdelingsvoorzitter René De
Proost. Tijdens dit onderhoud werd
vooral de berijdbaarheid voor fietsers
van de oevers van Demer en Dijle
tussen Diest en Keerbergen aange-

kaart. De wens om deze route verder
uit te bouwen als veilige fietsweg
voor scholieren en te promoten bij
het fietstoerisme werd hier toegelicht.
Het kabinet was sterk geïnteresseerd
om de verschillende mogelijkheden
verder te onderzoeken.

KERSTMARKT
CD&V betreurt het opdoeken van de
kerstmarkt in Begijnendijk door het
feestcomité en was dan ook verheugd dat enkele zelfstandigen een
nieuw initiatief lanceerden. Ook de
JONGCD&V-ers hadden op zondag
13 december er hun tentje opgezet. De
bezoekers konden zo, al slurpend aan
een jeneverke of een ‘sneeuwbal’ kennis met ons maken. Maar wat vooral

in de smaak viel waren onze vers
gebakken Brusselse wafels met suiker
of slagroom. Voor de kleinsten was er
een kleurwedstrijd. Elk kind dat zijn
tekening binnenbracht werd getrakteerd op een warme chocomelk. De
volwassenen konden een prijs winnen
bij een spelletje ‘nageltjeklop’.
Martine Ooms
JONGCD&V

ANNA DE ROOVER 100 JAAR

Op 13 december werd Anna De Roover 100 jaar. Namens CD&V Begijnendijk-Betekom brachten enkele bestuursleden een weekje eerder een bezoek
aan het oudste partijlid en werden welgemeende felicitaties overgebracht.

dijk. 18 jaar lang, tot aan de fusie der
gemeenten, heeft Anna een mandaat
bekleed. Nadien namen haar zonen
de fakkel over. Eerst diende Valère
Discart zich aan als gemeenteraadslid,
nadien zetelde zijn broer Herman in
het gemeentebestuur en momenteel
maakt Paul Discart deel uit van de
OCMW-raad en het Vast Bureau.
Nationaal voorzitster Marianne Thyssen liet een ruiker bloemen bezorgen
en berichtte in het nationale ledenblad
Ampersand over deze unieke gebeurtenis. Helaas ontvingen we op 16 december het bericht dat de eeuwelinge
ons had verlaten.
Een babbel over heden en verleden aan
de hand van het fotoalbum hoorde er
natuurlijk bij.
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Uiteraard werd er ook over politiek gepraat want Anna was het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid in Begijnen-

Bert Ceulemans
gemeenteraadslid
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NIEUWS

UIT DE LOKALE CD&V-AFDELING

OCMW
In het OCMW neemt sinds begin
2010 René De Proost de taken over
van Paul Discart. René zal zetelen als
raadslid en zal tevens deel uitmaken
van het Vast Bureau. In de vorige legislatuur zetelden Paul en René samen
in de OCMW-raad. In 2006 spraken
zij af elk 3 jaar voor hun rekening
te nemen. Paul zal echter ook in de
volgende jaren de werking van het
OCMW blijven volgen.

René De Proost & Paul Discart

BESTUURSVERKIEZINGEN
Op vrijdag 22 januari werden alle
leden van cd&v Begijnendijk-Betekom uitgenodigd om hun stem uit te
brengen voor de lokale voorzittersverkiezingen. Om de 3 jaar worden de
lokale partijbesturen immers opnieuw
samengesteld. Uittredend afdelingsvoorzitter René De Proost werd met
ruime meerderheid herbevestigd in
zijn functie. Rustige vastheid heet zoiets. Onze leden appreciëren de inzet
van René voor de verdere uitbouw
van de afdeling en laten hem de partij
verder leiden naar de verkiezingen
van 2012.
Binnen de grote CD&V-familie zijn
er ook enkele aparte geledingen. Tom
Van Esse werd door zijn collega’s van
JONGCD&V verzocht om hun kern
voor te zitten. De werkgroep CD&V-

senioren duidde raadslid Magda Van
Goolen aan als voorzitster.
NIEUWJAARSRECEPTIE
“Eerst een bolleke kleuren, dan er
eentje drinken” dacht het CD&V-partijbestuur en dus werd op 22 januari
ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
gehouden. Geen beter moment om
onder vrienden een boomke op te
zetten over de politiek groot en klein,
de voetbal, het weer, Albert versus
Nys,…
Tom Van Esse
gemeenteraadslid

Bedankt Zusters

Vier dagen voor Kerstmis ontvingen we het droeve nieuws van het overlijden van Zuster Miet. Was er in Betekom één inwoner te vinden die zuster
Miet niet kende?

Haar betrokkenheid op de parochie
en het parochiale leven, haar inzet
in diverse verenigingen en uiteraard
haar verbondenheid met de school
maakten van de zuster een graag
gezien persoon.
Net geen 75 jaar oud is Maria Pinxten geworden. Twee-derde van haar
leven wijdde ze aan onze gemeente,
haar inwoners en in het bijzonder aan
de kinderen en jongeren.
De 5 zusters die nog verblijven in het
klooster zullen binnenkort vermoedelijk terugkeren naar het moederhuis
van hun congregatie. Hun afscheid
van Betekom zal het einde betekenen van een memorabele periode.
Geen zusters meer in het klooster,
de school, de kerk, het Betekomse
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straatbeeld. Dit zal even wennen
worden.
We zijn de ‘zusters van Maria’ eeuwige dankbaarheid verschuldigd voor

hun inzet voor onze gemeente en parochie en wensen hen alle goeds toe.
René De Proost
Voorzitter CD&V Begijnendijk
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VEEL BELOVEN,
WEINIG GEVEN
Kijkend naar de ‘realisaties’ van
ons bestuurders stel ik vast dat
vooral gebeurt wat niet moet gebeuren en dat wat wel zou moeten
gebeuren, niet gebeurt…
Behoren tot de eerste categorie: de
Betekomsesteenweg die blijkbaar
zo moeilijk te herstellen is dat hij
op anderhalf jaar tijd twee keer is
opengebroken. Of de sluiting van
de bibliotheek in Betekom zonder
concrete plannen over wat er met het
gebouw finaal moet gebeuren. Of

een nieuw, duur maar totaal mislukt
gemeentelogo dat wordt ingevoerd en
wordt voorgesteld met een totaal foute
speech waarin over de deelgemeenten
als tegenpolen wordt gesproken
Bij de andere categorie. Gaat de eerste
steen van het Masterplan in Begijnendijk eindelijk gelegd worden? Gaat
onze meerderheid eindelijk zorgen
dat Klim-Op Begijnendijk kan blijven
voetballen? En gaat MGB-Leef iets
communicatiever worden naar de
raadsleden van de oppositie toe? Of
blijft de meerderheid hen respectloos

behandelen als het gaat over het meedelen van beleidsinfo aan de gemeenteraadsleden?
Veel beloven en weinig geven, doet
vele inwoners in vreugde leven! Wij
hebben echter een ander idee over
‘besturen’.
Wouter Indemans

DE PROVINCIE HELPT
Aanpassingspremies voor woningen
CD&V vindt het belangrijk dat ouderen en gehandicapten die wensen
thuis te blijven wonen dit kunnen in
aangepaste omstandigheden. U komt in
aanmerking voor aanpassingspremies
voor uw woonst indien 1 gezinslid
minstens 60 jaar is ofwel erkend is als
een persoon met een handicap ofwel
een attest van de huisarts kan voorleggen dat de noodzaak van de werken
rechtvaardigt.
Een aanpassingspremie kan u aanvragen bij Ingrid Dupaix, Dienst wonen
Provincie Vlaams-Brabant, tel. 016-26
73 10 of via wonen@vlaamsbrabant.be
Opleiding vrijwilliger-ouderenconsulent
CD&V lanceerde enkele jaren terug
de seniorenraad in onze gemeente en
wil deze werking verder ondersteunen.

colofon
Alles uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd
of geciteerd, graag met bronvermelding: CD&V-DIRECT
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Daarom roept zij actieve senioren op
om de cursus vrijwilliger-ouderenconsulent van de provincie VlaamsBrabant te volgen.
De consulenten zullen ouderen in de
seniorenraad van de gemeente vertegenwoordigen. Via deze raad worden
signalen en adviezen doorgegeven
aan het gemeentebestuur en OCMW.
Senioren-consulenten zijn ook het
aanspreekpunt voor ouderen voor
heel uiteenlopende thema’s. Op welke
premies hebben ouderen recht? Waar
kunnen ouderen terecht als ze op zoek
zijn naar hulp?. De consulent geeft
een antwoord op de vragen of verwijst
door naar de juiste instanties.
Kandidaten moeten minstens 55 jaar
oud zijn, sociaal geëngageerd en een
basisvaardigheid in computergebruik
hebben. Ben je al lid van de seniorenraad of wens je lid te worden dan krijg
je voorrang. De cursus duurt 8 dagen.
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Geïnteresseerden mogen me altijd contacteren via 016-53 33 40 of wenden
zich tot Annemie Balcaen, provinciaal
verantwoordelijke ouderen en thuiszorg, tel. 016-26 73 29,
ouderen@vlaamsbrabant.be
Magda Van Goolen
Voorzitster
CD&V-senioren

http://begijnendijk.cdnv.be
Een site vol interessante informatie.
Wordt bijna dagelijks bijgewerkt.

http://wouterindemans.
blogspot.com/
Overpeinzingen van CD&V-jongere
en student Wouter Indemans
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