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HULSHOUT

CD&V er deze legislatuur voor zorgde dat meer 
dan 4km � etspad werden aangelegd of vernieuwd ?

er in veel woonzorgcentra ondervoede bejaarden 
zijn ? Een nieuw maaltijdenbeleid in ons WZC 
Ter Nethe steekt daar een stokje voor. Tijdens 
het ontbijt kiezen de bewoners aan de uitnodigen-
de bu� etkarren wat zij willen eten en smeren zij 
zelf hun boterham.  Voor mensen met kauw- en 
slikproblemen zijn er vernieuwde en gevarieerde 
maaltijden. 

� etsen in het donker aangenamer wordt op de 
Kempen-Hagelandroute ( de � ets-o-strade )? 
Eandis breidt er momenteel de openbare ver-
lichting uit zodat het hele weg tussen Aarschot en 
Herentals verlicht kan worden.

Hulshout instapte in BE-alert ? BE-Alert is een 
alarmeringssysteem waarmee de overheid je kan 
verwittigen in een noodsituatie. www.be-alert.be 

op de eerste dag van de zomervakantie een gloed-
nieuwe speeltuin werd ingespeeld op het sport-
park Joris Verhaegen?  Geopend door de voorzitter 
van AGB Sport en sportschepen Elien Bergmans.

Wist u dat ...

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.

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvhulshout 

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

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever : Jef  Wauters - Grote Baan 42 2235 Hulshout

GOED GEZIND 

ONDERWEG

De werken van fase 1 zijn bijna afgerond, tegen half juli zou het eerste deel 
klaar moeten zijn. ‘Met dank aan onze gemeentelijke diensten en aan de 
aannemer, die de nodige ploegen ter beschikking gesteld heeft om zo met 
de nodige zorg en snelheid tot dit mooi resultaat te komen. Om de bereik-
baarheid van onze woningen en zelfstandigen te garanderen, is alles in het 
werk gesteld om op een vriendelijke en correcte manier onze bewoners ver-
der te helpen’, zegt onze schepen Joost Verhaegen. In een volgende fase 
wordt er gewerkt van aan het gemeentehuis tot aan het kruispunt met de 
Molenstraat. Van na het bouwverlof tot einde oktober wordt dit stuk afgesloten. 
Alle info over de werken vindt u op www.hulshout.be

WEGENWERKEN 

CD&V HULSHOUT NODIGT U & UW 
FAMILIE UIT VOOR ONZE JAARLIJKSE

BBQ 
ZONDAG 26 AUGUSTUS
16 UUR - ZAAL DE VLOEIKENS

HULSHOUT 

V.U.: Jef Wauters, Grote baan 42, 2235 Hulshout

Inschrijven vòòr 20/08
ellen.verhaegen@telenet.be 0496/41.57.95
Prijs : € 15 (-12jr : € 5)

Kom je ook mee genieten op 

onze jaarlijkse barbecue ? 

We maken er een leuke én lekkere 

dag van, iedereen is welkom ! Je maakt 

er meteen ook kennis met ons team én 

onze kandidaten. 



In één van onze vorige krantjes lieten wij 
u weten dat er een nieuwe sanitaire blok 
zou gebouwd worden aan zaal Vloeikens. 
De gemeente voerde deze werken uit in 
eigen beheer en u zal zien dat de werkman-
nen mooi werk hebben geleverd!

De werken zijn afgerond. Bij de ingang 
vindt u nu toiletten voor dames, heren 
en er is ook een rolstoeltoegankelijk toi-
let. Tijdens het jaarlijks vrijwilligersfeest 
stond Dimi, vaste vrijwilliger in WZC Ter 
Nethe, klaar om dit laatste te inspecteren.  
Dimi Le� ot: “Vaak zijn rolstoeltoegan-
kelijke voorzieningen niet aangepast aan 
mijn elektrische rolstoel. Hier is de door-
gang gelukkig wel breed genoeg en ook 
de schuifdeur maakt de toegang voor mij 
makkelijker.” Op de plaats van de oude 
toiletten werd een babyruimte voorzien.

DE VLOEIKENS - SANITAIR GEKEURD!

ONZE MENSEN STELLEN VOOR..

Hey,

Ik ben Roger en werd geboren in Houtvenne en was daar actief 
bij de KLJ. Ik ben gehuwd met Marie Louise Biesemans, we 
hebben een dochter Veroniek en een zoon Bart. Ontspanning 
kan ik vinden in wandelen, � etsen en lezen. Samen met de 
kleinzonen Freek en Tuur de wereld ontdekken is reuze. Intussen 
ben ik sinds vijf jaar gepensioneerd. Al veertig jaar ben ik lid 
van KWB, daar heb ik vele vrienden gemaakt en met hen acti-
viteiten georganiseerd.  Het verenigingsleven is zo verrijkend. Ik 
ben ook talloze jaren volwassen begeleider van de Chiro geweest.

Twintig jaar lang werkte ik als technieker in diverse bedrijven. 
Later maakte ik de overstap naar het buitengewoon onderwijs 
als technisch leraar. Ik leidde er jongeren op naar een volwaar-
dige baan op de arbeidsmarkt. Bouwen aan hun toekomst 
boeide me uitermate. Nu is de tijd rijp voor een nieuwe uit-
daging. Lokale politiek is een nieuwe stap, ik ben erg benieuwd 
waarnaar deze weg me leidt. Ik breng graag mensen samen. In 
deze tijd waarin alles snel moet gaan is dit erg nodig.
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Hallo, Ik ben Karolien.
 

Getrouwd met Hans Verrycken en mama van 3 : Giel (13), Saar (11) en Daan (5). 
Ik werk op het secretariaat kinderneurologie in UZ Gasthuisberg te Leuven. 

Ik ben  lid van de Gezinsbond en KVLV Houtvenne. 
Tennissen doe ik in TC Lybo en TC De Rakket, fotogra� e is een hobby. Wandelen 

aan de Nete vind ik heel mooi en rustgevend. De aanleg van de Liniebrug vind 
ik dan ook een mooie realisatie in onze gemeente. 

Politiek is voor mij een nieuwe uitdaging  die ik wil aangaan. 
Wat gebeurt er allemaal in onze gemeente en waar kan ik, samen met onze par-

tij, tegemoetkomen in de vragen die er zijn onder de mensen. 
De weg vooruit betekent voor mij  

Zoeken naar oplossingen van oude en nieuwe problemen om samen tot een goede 
uitkomst te komen

KAROLIEN 
LAEREMANS 

38 - HoutvenneIk ben Elias,
zaakvoerder van de Sportbar en de Jungle 
Jump-events. Ik ben trainer bij Turnkring Altis. 
Al op jonge leeftijd stapte ik in de politiek, omdat 
politiek mij hard boeide. Ik kwam terecht bij CD&V 
Hulshout. De interesse voor politiek kreeg hierdoor 
een andere dimensie. Interesse in is helemaal anders 
dan aan politiek doen, iets kunnen betekenen voor 
mensen. Jouw gemeente beter maken en opwaar-
deren, dat is mijn drijfveer. Ik ben nu bijna zes 
jaar actief als raadslid. Sport, jeugd en mobiliteit 
zijn m’n interesses. En hoewel ik � er ben op al onze 
realisaties, is ons sportpark een favoriet. Een plek 
waar iedereen kan samenkomen om te sporten, te 
babbelen,… De speeltuin die recent werd aangelegd 
versterkt dit gevoel alleen maar. Ik denk dat we op 
gebied van mobiliteit al veel hebben gedaan, maar 
dat deze oefening nog helemaal niet klaar is. Het 
verwezenlijken van ideeën om Hulshout beter te 
maken geeft een heel goed gevoel. Ik wil me nog meer 
inzetten om Hulshout beter te maken.
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‘KAROLIEN ZOEKT OPLOSSINGEN 

OP MENSENMAAT ’

ROGER VAN ROMPAEY
 64 - Westmeerbeek

Hey, ik ben Elien 

Samen met mijn man, Hannes Peeters, en onze 2 dochters, Julia-Lou 
en Leonie, woon ik in Hulshout. Mijn job als � nancieel analiste  
combineer ik met een schepenambt. 

Sinds 2013 ben ik eerste schepen met als bevoegdheden jeugd, 
sport, onderwijs en kinderopvang. Voordien zetelde ik zes jaar in de 
OCMW-raad en vier jaar in het Vast Bureau van het OCMW. Ik 
ben lid van Femma en tussen de drukte door probeer ik af en toe tijd 
te maken om te joggen of � tnessen. 

Mijn interesse in politiek en sociaal engagement kreeg ik van thuis 
uit mee. Mijn moeder was jarenlang politiek actief. Het was dan ook 
geen verrassing dat ik 12 jaar geleden mijn eerste politieke stappen 
zette. Politiek betekent voor mij verantwoordelijkheid nemen: als 
jonge en gedreven politica geef ik mij dan ook voor de volle 100%. 
Ik sta kort bij de mensen en ben luisterbereid. Als jonge geënga-
geerde vrouw wil ik meewerken aan een warme en toekomstgerichte 
samenleving, waar iedereen kansen krijgt en tegelijkertijd een sa-
menleving waar iedereen zijn steentje bijdraagt, een moderne en 
eigentijdse samenleving waarin in iedereen zich thuis voelt. Door een 
kwalitatief en verantwoord beleid te voeren moeten we er voor zorgen 
dat we het morgen even goed of zelfs beter hebben dan vandaag. 
Want vandaag werken we aan het Hulshout van morgen.
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ELIEN OVER ROGER

‘Roger brengt mensen 

samen, en maakt angsten en 

onzekerheden 

bespreekbaar. dat is een troef ’

ANJA OVER JOHNY‘ JOHNY LUISTERT NAAR IEDERS VERHAAL EN STAAT VOOR IEDEREEN KLAAR. DAT LUISTEREND OOR EN DIE HELPENDE HAND TYPEREN HEM ECHT.’

Hey, Ik ben Anja

mama van Tibo en Lore en samenwonend met Tomy. Ik ben 
leerkracht in het buitengewoon secundair onderwijs en start 
na een pauze van 4 schooljaren in september terug. Ik ben in 
de politiek gestapt omdat ik vond dat er meer rekening mocht 
gehouden worden met jonge gezinnen en met mensen met een 
handicap. Bovendien vind ik een hechte samenleving waar 
iedereen “mee” is heel belangrijk. Politiek kan daar een rol in 
spelen. Mijn grootste drijfveer was om aangepaste woongelegen-
heid en dagbesteding voor mensen met een handicap te kunnen 
voorzien in onze gemeente. 
Ik vind het belangrijk om bij elke beslissing die we nemen 
rekening te houden met alle groepen in ons dorp. Sommige 
mensen kennen nu eenmaal meer uitdagingen in het leven dan 
anderen. Zowel � nancieel als fysiek. Fysieke toegankelijkheid 
en betaalbaarheid vind ik daarom heel belangrijk.Ik ben � er 
op de lijst die ik mag duwen. Boven mij staan 20 gemotiveerde 
kandidaten die staan te popelen ons dorp te besturen. Ik wil 
hen dan ook alle succes toewensen.

ANJA LEFLOT
37 - Hulshout Ik ben Johny,

gehuwd met Karina Symons, samen hebben we 4 kinderen en 4 
kleinkinderen. 34 jaar lang werkte ik op de Amerikaanse ambas-
sade. Nadien baatte ik drie jaar café De Vaot uit. Momenteel ben 
ik ocmw-raadslid. Verder zet ik me in voor WTC Pallietertrappers, 
KWB en biljart BC De Vaot. Hoewel ‘nieuw’ als kandidaat, ben ik 
achter de schermen al meer dan 25 jaar zéér actief in gemeentepo-
litiek. Tijdens mijn studies in Gent maakte ik al een werk over de 
toenmalige CVP. Hier in Hulshout heb ik begin jaren 90 de projec-
ten wieler- en atletiekpiste persoonlijk opgestart, waarbij ik de eerste 
vergaderingen belegde en een planning opmaakte, ik had een hand 
in de plannen voor de nieuwe sporthal en pushte de gemeente voor de 
aankoop van de gronden achter het zorgpark. Ook al hoort men vaak 
dat het een politieker niet lukt, ik vind eerlijkheid heel belangrijk. 
Als ik vooruitblik, vind ik veilig � etsen belangrijk ( oa een � etspad 
in de Vaartstraat), net zoals een vergaderplaats voor verenigingen, 
een impuls voor de Hulshoutse bedrijven om de lokale tewerkstelling 
te vergroten en een verdere uitbouw van het zorgpark. Ik wil een 
aanspreekpunt zijn voor iedere Hulshoutenaar (jong, oud, arm, 
rijk, dik, dun..) en zo proberen samen met de gemeente een oplossing 
te bieden.


