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“Vrijwilligers maken van Bonheiden–
Rijmenam een rijke gemeente ”

In mei mochten we kiezen voor een nieuw Vlaams en federaal bestuur.
Op Vlaams niveau maakt CD&V mee het beleid.  Op het federale niveau moeten 
we nog even geduld hebben maar is de kans groot dat we ook daar zullen deel-
nemen aan het bestuur.
In onze gemeente werken onze mandatarissen steevast verder aan een bruisen-
de gemeente voor u.
Maar het eindresultaat is niet alleen de verdienste van de politiek.
Elke dag zetten talloze vrijwilligers uit onze gemeente zich in voor heel diverse 
initiatieven en verenigingen. Daardoor is het in onze gemeente zo mooi en 
aangenaam om te wonen.
CD&V schat deze vrijwilligers absoluut naar waarde.
Door het stimuleren van de gemeentelijke adviesraden en door het gericht ondersteunen van de 
verenigingen willen ervoor zorgen dat al deze inspanningen ook echt meetellen.

Peter Keuleers,
Voorzitter CD&V Bonheiden-Rijmenam



De vrijwilligers van 
het dienstencentrum 
verhogen het  
“bruto lokaal geluk”

Als we nu kijken naar onze Minder 
Mobiele Centrale die werkt bijna uit-
sluitend met vrijwillige chauffeurs. Zij 
zorgen ervoor dat onze minder mobiele 
burgers kunnen blijven deelnemen 
aan het dagelijkse leven binnen onze 

gemeenschap. Momenteel werken wij 
met een 12-tal chauffeurs die dag in dag 
uit klaar staan om onze niet mobiele 
burgers te vervoeren.

Senioren en personen met een handi-
cap die zich niet kunnen verplaatsen 
met het openbaar vervoer, kunnen bij 
ons terecht voor vervoer naar familie, 
vrienden, kapper, ziekenhuis, …

Ook in ons dienstencentrum hebben 
onze vrijwilligers een centrale rol. Naast 
de centrumleidster en een logistieke 
medewerker draait deze dienst op 
vrijwilligers. Zij vormen de “mortel” 
van deze dienst. Zonder deze gedreven 

personen zou ons dienstencentrum niet 
kunnen bestaan. Zij geven Engelse les, 
organiseren  knutsel en crea-namidda-
gen, zorgen voor de bingo, begeleiden 
onze mensen mee op uitstap, …Ieder 
met zijn eigen talent en capaciteit.

 Ik wil dan ook langs deze weg onze 
chauffeurs en medewerkers van ons 
LDC bedanken voor hun tijd en hun 
gedreven engagement. Zij zorgen 
ervoor dat onze oudere bevolking zich 
langer onafhankelijk kan behelpen op 
vlak van mobiliteit en ontspanning. Ze 
gaan vereenzaming tegen. Bedankt!

CD&V draagt een warm hart toe aan 
onze ouderen, één vierde van onze 
bevolking is immers 65+ en ouder. Het 
aantal personen met dementie neemt 
spectaculair toe naarmate de vergrijzing. 
Onze gemeente staat dan ook voor 
een grote uitdaging: hoe kunnen we 
als leefgemeenschap leren omgaan met 

“dementie”? We moeten een positief  
draagvlak creëren en het isolement van 
dementie doorbreken. We moeten de 
beeldvorming die er bestaat ombuigen 
in een positief  verhaal.

Zo een positief  verhaal willen we bren-
gen met onze eerste reminiscentiewan-
deling. De essentie van deze wandeling 
is een ouderenvriendelijke, rolstoeltoe-
gangelijke route waar elementen van 
het levend geheugen worden in ver-
werkt. Personen met dementie worden 
hierdoor geprikkeld en herinneringen 
komen terug.

Wij vinden het belangrijk dat personen 
met dementie worden opgenomen in 

ons dorp, en kunnen blijven deelnemen 
aan het dagelijkse leven.

Een brochure met uitleg en de beschrij-
ving van de wandeling zal te verkrijgen 
zijn op het gemeentehuis, OCMW en 
WZC Den Olm.

Het lijkt misschien cliché maar 
vrijwilligers in ons diensten-
centrum zijn onmisbaar. Als we 
alleen zouden moeten werken 
met onze beroepskrachten dan 
konden we de helft van onze 
activiteiten niet verwezenlij-
ken. Het zou ook onbetaalbaar 
worden!

Op zondag 21 september gaven 
we het startschot van onze eer-
ste zitbankenwandeling in onze 
gemeente. Het is de “Vergeet-
mij-nietjes”zitbankenwandeling 
geworden. Deze wandeling is er 
gekomen in samenwerking met 
het Woon-en zorgcentrum “Den 
Olm” en de gemeente/OCMW.
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WELKOM in  
DEMENTIEVRIENDELIJK  
Bonheiden-Rijmenam



4 032 kiezers 
gaven hun stem 
aan Mieke!

R6 De geluids-
schermen  
komen er –  
dan toch

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord blijft de sportclub de natuurlijke biotoop voor een kwalitatief 
sportaanbod en duurzame sportbeleving in functie van levenslang sporten.
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Een pluim aan onze sportclubs!

Proficiat aan eurocommissaris  
Marianne Thyssen

De opening van de R6 betekent voor 
onze gemeente een grote stap voor-
waarts naar een vlottere organisatie van 
de verkeersstromen.
Onze schepen van Openbare werken, 
Mieke Van den Brande, spaarde geen 
moeite om dit dossier onder de aan-
dacht te brengen van het bevoegde 
kabinet Crevits en slaagde erin een 
duidelijk JA te bekomen betreffende de 
geluidsschermen.

 Op 25 mei nam ook eerste schepen  
Mieke Van den Brande deel aan de verkiezin-
gen.  Mieke steunde de Vlaamse CD&V lijst.  
Meer dan 4000 kiezers gaven hun vertrouwen 
aan Mieke!  Het bestuur van CD&V Bonheiden-
Rijmenam is opgetogen met dit resultaat en dankt 
van harte alle kiezers.

Vrijwilligers moeten daarom ondersteund 
worden. Op Vlaams niveau wordt subsi-
diëring van sportclubs gegarandeerd.

Ook in onze gemeente klopt het hart van 
de sportclub dankzij zijn vrijwilligers. Het 
zijn vaak dezelfde mensen op wie geleund 
wordt.

Als schepen van Sport wens ik een 
welgemeend dankwoord te richten aan 
diegenen die zich wekelijks inzetten voor 
hun clubwerking!

Sport als doel op zich en sport als middel 
voor diverse maatschappelijke uitdagin-
gen, rechtvaardigt de inzet van voldoende 

financiële middelen. 

Het gemeentebestuur blijft de clubs 
ondersteunen in de uitbouw van hun 
activiteiten: de aanleg van het vierde 
voetbalveld voor VC Rijmenam is 
intussen bijna volledig voltooid.
Daarnaast worden er nog in het najaar 

nieuwe plafondbaskets geplaatst voor 
Basket Bonheiden zodat zij in orde 
zijn met de regels van de Vlaamse 
basketballiga.

In samenwerking met  de sportdienst 
van Putte werd tijdens de derde week 
van september een “Kiezen voor 
sport” mini-sportcongres georgani-
seerd om zoveel mogelijk medewer-
kers en vrijwilligers van een sportclub 
te bereiken. Het zal niet verbazen dat  
naast talloze club gerichte thema’s (di-
gitalisering, sportelen, gezond bewe-
gen) het thema ‘Vrijwilligers vinden en 
behouden’ op het programma stond.

Op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in januari 
mochten we Marianne Thyssen verwelkomen. 
Marianne sprak er over hoe Europa invloed 
heeft op het leven van elke dag en hoe 
belangrijk het is om een gezamenlijk beleid te 
voeren over de landsgrenzen heen.  

Verder sprak zij ook haar visie uit over de 
toekomst van Europa en hoe ze hieraan wil 
meewerken. CD&V Bonheiden-Rijmenam 
gaf haar volle steun aan Marianne en is dan 
ook zeer verheugd met haar benoeming tot 
eurocommissaris.



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking in 

onze gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 

conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Peter Keuleers
(peter@keuleers.be)
www.bonheiden.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

- Wanneer kwam je voor het 
eerst in aanraking met de poli-
tiek?

Bij de voorbereiding van de verkie-
zingen van 2000 werd ik gevraagd 
om deel te nemen omdat de vrouwen 
meer moesten kunnen deelnemen aan 
politiek. Ik heb dit aanvaard, heb mijn 
best gedaan en was direct verkozen. 
Ondertussen wat bijgeleerd ivm hoe 
een gemeente moet bestuurd worden.

- Welke thema’s vindt jij belang-
rijk?

Vroeger heb ik vele jaren in de 
chiro geweest, ook als kookouder, 
de jeugdraad en vandaar is jeugd met 
wat daar bijhoort - school, sport, 
mobiliteit - voor mij steeds belangrijk 
geweest. Ook de senioren waar in 

onze gemeente veel aandacht moet 
aan gegeven worden daar we met een 
serieuze vergrijzing zitten. 
- Wat zijn volgens jou de sterke 
punten van onze gemeente?

Het is een gemeente die vooruitgang 
wil boeken, proberen aan de proble-
men of  voor de noden een oplossing 
te zoeken, vb: op gebied van scholen, 
sporten en betaalbaar wonen.

- Waar wil je verder nog werk 
van maken?

Ik zelf  kan dit niet alleen, maar met 
gans onze CD&V ploeg luisteren naar 
de bevolking en zo proberen dingen 
te realiseren dat een verbetering is 
voor iedereen, vb: nieuw jeugdhuis, 
woongelegenheden voor jong en oud, 
veilig verkeer en vele andere dingen.

Monique Ventôse neemt het op  
voor jong en oud!
Tijdens de gemeenteraad van december 2013 nam Leo Verschooten afscheid van de gemeenteraad. 
Hij werd opgevolgd door Monique Ventôse. Voor Monique was het niet de eerste keer.  Zij zetelde 
ook de vorige twee legislaturen reeds voor CD&V.

Wij vroegen aan Monique wat haar beweegt.


