
De site Schoolstraat in Houtvenne is dit najaar klaar.
Klaar voor een derde generatie én voor een gezellig 
inhuldigingsfeest in de nabije toekomst. 
Intussen vierde OCMW-rusthuis Ter Nethe het 20-jarig bestaan. 
Beide verhalen ontdek je in dit septembernummer.
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HULSHOUT
GOED GEZIND 

ONDERWEG

Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? 

Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga 
de conversatie aan!

Uw lokale contactpersonen:
Jef Wauters 
(jozef.wauters3@telenet.be)
en al onze mandatarissen bij 
gemeente en OCMW.

www.hulshout.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/CDV-hulshout 

Uw nationale contactpersoon
Tom van CD&V (tomm@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

De vernieuwde Paalsteenstraat op 22 juni laatstleden o�  cieel 
geopend werd ? HidroRio legde er een gescheiden rioleringsstelsel 
aan ( net zoals in de aanpalende Peerdekerkhofstraat, , Rozenstraat, 
Zwartlandstraat, Borgerhoutstraat en in een deel van de Hoekstraat.) 

De procedure voor de aanstelling van een aannemer voor de werken 
aan de Grote Baan loopt ? Momenteel komen de biedingen binnen 
zodat er na vergelijking er uiteindelijk een aannemer aangewezen 
kan worden.

Onze burgemeester een feest geeft ? En dat op zaterdag 23 septem-
ber in de sporthal! Met optredens van Gunther Levi & Chris Van 
Tongelen – Kontrair – DJ Bart Vets. Deuren 20 uur, toegang 5 euro.

U op maandag 25 september kan supporteren voor de lagere 
schoolkinderen van Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne? Dan 
vindt de scholenveldloop plaats op het sportpark Joris Verhaegen. 
Het eerste startschot klinkt om 13.45 uur. 

Begin oktober de herstellingswerken starten van de weggoten in de 
Stekkestraat? De aannemer moet de werken afronden binnen 50 
werkdagen.

Wist u dat ?

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever : Geert Daems - Langestraat 57, 2235 Hulshout

NIEUW KUNSTGRAS
In het kader van de jaarlijkse 
infrastructuursubsidies, steunde het 
gemeentebestuur KFC Houtvenne met 
€75.595 voor de aanleg van een nieuw 
kunstgrasveld.  Het kunstgrasveld 
kwam er zo’n 9 jaar geleden, met 
een garantie van zeven jaar. De 
kunstgrasmat was nu aan vervanging 
toe. De accommodatie van KFC 
Houtvenne staat hoog aangeschreven, 
dankzij het kunstgrasveld kunnen 
trainingen en wedstrijden bijna altijd 
plaatsvinden. De club telt zo’n 250 
jeugdspelers.

Wist u dat ?



Als erkend OCMW-woonzorgcentrum biedt Ter Nethe 
plaats aan 60 bewoners. ‘Verspreid over drie afdelingen, 
waarvan één gesloten afdeling’, legt Le� ot uit. 

‘Het aantal bedden is ongewijzigd gebleven sinds 
de opening op 18 augustus 1997. Hier kunnen 60 
zowel valide als hulpbehoevende bejaarden terecht.’ Het 
team van WZC Ter Nethe bestaat uit 9 verpleegkun-
digen, één hulpverpleegkundige en 14 verzorgenden. 
‘We betrekken de familie als zorgpartner.’

Uniek in de regio is het grote aantal vrijwilligers, die 
zich inzetten voor de bewoners. ‘Dat is onze kracht’, vult 
OCMW-raadslid Johny Helsen aan. ‘De cafetaria draait 
de hele week door op vrijwilligers, dagelijks vanaf 14 uur 
ben je er welkom. 40 mensen zetten zich belangeloos in 
voor het rusthuis en haar bewoners. Naast een helpende 
hand in de cafetaria, zijn deze mensen beschikbaar om 
uitstappen in goede banen te leiden en steken ze een 
handje toe bij de maaltijdbedelingen. ‘Opmerkelijk is 
dat ook na een overlijden, vrijwilligers actief blijven. 
Dat deze groep zo goed draait, maakt het makkelijker 
nieuwe vrijwilligers te vinden’, zegt Marina Clé.

Zorgnood stijgt

Niettemin het rusthuis nog zeker tien jaar probleemloos 
zal doorstaan, kijkt CD&V toch ook al verder. ‘Omdat 
er succesvol wordt ingezet op thuiszorg, waardoor vele 
bejaarden langer thuis kunnen blijven wonen, zal op 
termijn de zorgnood in het rusthuis stijgen. En daarop 
moeten we anticiperen. De zorgen die verstrekt worden, 
zijn niet meer dezelfde als die van 20 jaar geleden. En 
binnen tien jaar zullen dat nog andere zorgen zijn. 
Technischer. Daarom zal een volgende bestuursploeg 
een nieuw rusthuis in een meerjarenplanning moeten 
opnemen. Tenminste, als er belang gehecht wordt aan 
betaalbare zorg voor iedereen in eigen gemeente’, zegt 
Le� ot. 

‘Daarom ook stapten we in de zorgvereniging 
Welzijnszorg Kempen. Zo willen we sterk blijven 
staan en ook de zwaksten kwaliteitsvolle zorg kunnen 
bieden. In tegenstelling tot andere partijen, blijft CD&V 
inzetten op zorg voor iedereen.’ 

OPGEMERKT

Tijdens de opendeurdag zette 

het personeel zich in voor het 

goede doel: de aankoop van een 

tovertafel ( kostprijs €6.000). 

Dat is een tafel waarop projec-

ties dementerende bewoners 

aanzetten tot beweging en com-

municatie. De tip voor de tafel 

kwam van het personeel.  

Bij een eerste aanwervingsronde voor de poetsdienst van het rusthuis, eind 

jaren 90, daagden meer dan 500 kandidaten op. Het examen vond plaats... 

in de sporthal.

Op 31/12/2016 werken er bij ‘Ter Nethe’ 51 vrouwen en 2 mannen, met 

een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Gemiddeld is een personeelslid 9 jaren 

en 4 maanden in dienst.

De gemiddelde leeftijd van bewoners bij opname is 82 jaar en 2 maanden.

 
Het aantal mannelijke bewoners stijgt. In 2015 was het aandeel mannelijke 

bewoners 20 %, in 2016 bijna 30 %. 

In 2016 werden er 4.941,50 uren gepresteerd door onze vrijwilligers.

 
Begin 2016 werd er een AED-toestel (Automatische Externe De� brilator) 

aangekocht. Dat werd opgehangen in de inkomhal van het 

woonzorgcentrum en is toegankelijk voor iedereen.

TWEE DECENNIA ZORG IN WZC TER NETHE

WZC Ter Nethe is 20 jaar jong. Dat werd gevierd tijdens het tweede septemberweekend. 
‘Wij blijven ook in de toekomst inzetten op betaalbare zorg voor iedereen, in eigen gemeente’, 
zegt onze schepen Anja Le� ot.

OCMW raadsleden Marina Clé en 

Johny Helsen. In het midden schepen 

Anja Le� ot

Bij gebrek aan een groot dorpsplein, is de site School-
straat bij uitstek geschikt als centraal ontmoetingspunt in 
Houtvenne. De site zit bijna helemaal in het nieuw 
en wordt tegen eind oktober afgewerkt. Zo wordt, 
bijvoorbeeld, begin oktober een noodzakelijke uitbrei-
ding van de nutsleidingen aangekoppeld en zijn momenteel 
inrichtings- en omgevingswerken lopende.

In 1976 sloot de voormalige jongensschool de deuren. 
‘Door een gebrek aan leerlingen. Een aantal jongens 
uit Houtvenne moest noodgedwongen uitwijken naar 
Aarschot om school te lopen. Nadat de leerlingen 
verdwenen waren, namen verschillende verenigingen hun 
intrek in de lokalen en kreeg het schoolgebouw een tweede 
leven’, vertelt Geert Daems. ‘Intussen zijn we 40 jaar 
later en vonden Chiro, fanfare, KLJ, Gezinsbond en Okra 
een plaats in de – intussen erg verouderde – school.’ Vorig 
jaar in september brak de aannemer de oude school af en 
startten de werken. 

Voor de concrete invulling van het renovatieproject zat 
het bestuur van in het begin, zo’n tien jaar geleden al, op 
regelmatige basis samen met vertegenwoordigers van al 
de verschillende verenigingen die op de site waren geves-
tigd. ‘Deze werken doen – na de renovatie van het KLJ-
gebouw – de site heropleven’, zegt Daems. ‘Dit is altijd al 
een ontmoetingsplek geweest, en dat kan nu zo blijven. Hier 
vergaderen senioren, maar ook leden van de gezinsbond. 
De fanfare speelt en de jeugd komt hier samen.’

De Gezinsbond en KLJ delen het rechtse gebouw. 
De Chiro bouwde eerder al een nieuw lokaal achteraan op de 
site, met vrijwilligers en � nanciële steun van het gemeentebe-
stuur. De open ruimte tussen de gebouwen wordt benut 
als ontmoetingsplaats voor sport, spel en ontspanning. 
De fanfare krijgt in het nieuwe gebouw een lokaal op 
de eerste verdieping, met aanpalend een vergaderzaal. 
Opbergruimte voor de gebruikers is er op het gelijkvloers. 

De kosten werden geraamd op € 1.127.477,93 (incl. btw).

LEVEN IN DE BROUWERIJ !

De renovatie van de site Schoolstraat in Houtvenne nadert het eindpunt. ‘De site is klaar om een 
derde generatie te laten deelnemen aan het gemeenschapsleven’, zegt burgervader Geert Daems. 

©essa architecten


