
CD&V Tessenderlo wenst iedereen 
een fijn eindejaar en we willen van 
de gelegenheid gebruik maken om 
jullie ook al het beste te wensen voor 
het nieuwe jaar. Laten we samen de 
toekomst vastpakken met een nieuw 
evenwicht in ons beleid en in ons hart.
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SAMEN PAKKEN WE
DE TOEKOMST VAST

Prettige
feesten !
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Stijgend aantal kinderopvangplaatsen in 2015

De toekomst kleurt mooi 
voor ouders die een 
opvangplaats zoeken in 
de regio Tessenderlo. We 
hebben hard gewerkt aan 
kinderopvang met als resultaat 
een honderdtal extra plaatsen 
in drie projecten.

Een team van onthaalouders, aangeslo-
ten bij Felies (Femma), zorgen op dit 
moment voor de opvang van 16 kin-
deren in het initiatief  samenwerkende 
onthaalouders ’t Letterbergske. 
Felies zal er vanaf  1 januari starten met 
een kinderdagverblijf  met 28 plaatsen. 
De 16 plaatsen van de samenwer-
kende onthaalouders blijven bestaan en 
komen opnieuw ter beschikking via de 
dienst voor onthaalouders, de Pagad-
derkes. 
Op 2 januari 2015 opent het zelfstandig 
kinderdagverblijf  “Het Groepje” op 
Heiveld in Engsbergen. Het heeft een 
opvangcapaciteit van 51 plaatsen en 
tot nu zijn er al 40 inschrijvingen. Na 
goedkeuring van de subsidiëring door 
Kind en Gezin is het de bedoeling om 
inkomensgerelateerd te werken. Het 
gaat hier om een privé-initiatief.
Momenteel beschikt kinderdagverblijf  ’t 
Nestje in Hulst over 53 opvangplaatsen. 
Zodra het subsidiedossier daarvoor in 
orde is, kan het Nestje starten met de 
nieuwbouw in speeltuin Kraanhof. Het 
feestzaaltje daar wordt afgebroken en 
op die locatie wordt een nieuw kinder-

dagverblijf  voor 72 plaatsen gebouwd. 
De bouwgrond wordt door de gemeen-
te in opstal gegeven aan kinderdag-
verblijf  ‘t Nestje, dat tijdens de laatste 
uitbreidingsronde 16 bijkomende inko-
mensgerelateerde plaatsen toegewezen 
gekregen heeft van Kind en Gezin. De 
vestiging in Hulst zou in een latere fase 
gerenoveerd worden.
De voorbije twee jaren hebben we het 
aantal opvangplaatsen trachten op te 
trekken en we zijn er in geslaagd om 
een 100 bijkomende plaatsen te creëren. 
Ik ben natuurlijk heel tevreden met dit 
resultaat!

Alies Smeets
Schepen van Kinderopvang

Infopunt Tweedekansonderwijs
in de Werkwinkel

Het volwassenenonderwijs Limburg 
start met een ‘Infopunt Tweedekanson-
derwijs’ om geïnteresseerden wegwijs 
te maken in hun aanbod. Het Twee-

dekansonderwijs biedt een alternatief  
voor volwassen schoolverlaters (18+) 
die een diploma secundair onderwijs 
willen behalen. Vaak ervaren deze 
personen meer moeilijkheden op de 
arbeidsmarkt.

De trajectbegeleiders van het Infopunt 
geven informatie en neutraal advies 
over hoe en waar een diploma se-
cundair onderwijs te behalen. Hierbij 
wordt steeds rekening gehouden met de 
interesses en de mogelijkheden van de 
cursist en dit op een positieve, waarde-

rende manier. Naast informatie kun-
nen geïnteresseerden ook rekenen op 
begeleiding in hun studiekeuzeproces. 
Ze kunnen terecht in de Werkwinkel in 
de Stationsstraat elke eerste en derde 
woensdag van de maand, van 13u00 tot 
16u00.

Alies Smeets
Schepen van Onderwijs
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Goed nieuws voor mantelzorgers!
Mantelzorg is een woord van de laatste jaren maar de praktijk is al 
zo oud als de straat. Hoeveel mensen hebben niet gezorgd voor 
hun hulpbehoevende (groot)ouders? Dit hoorde zo.

Maar tijden veranderen: het buitenhuis 
werken van de vrouwen betekende dat 
ze niet op twee plaatsen gelijk konden 
zijn. Bovendien dachten de kinderen: 
‘onze ouders hebben een goed pen-
sioen en dus geld genoeg om zich 
een plaatsje te reserveren in het Heu-
velheem.’ Vroeger werd ons Woon-
zorgcentrum bewoond door actieve, 
gezonde senioren.
Maar tijden zijn ook nu weer veranderd 

en de zorg moet mee veranderen.  Al 
deze mensen die nog goed voor zich-
zelf  kunnen zorgen enkel in handen 
geven van professionelen is onbetaal-
baar geworden!  Bovendien vinden 
onze senioren dat ook niet de beste 
oplossing. Zij kunnen zich wel een be-
ter systeem bedenken waarbij ze thuis 
kunnen verblijven en enerzijds hulp 
inroepen van mensen die hen graag 
zien en anderzijds van professionelen 
die langs komen voor speciale zorg. 
Wij juichen die evolutie toe, want 
vrijwilligerswerk zoals mantelzorg is de 
smeerolie van ons samenlevingsmodel. 
Mensen die zorgen voor elkaar is altijd 
een goede zaak.  Wij geven daarvoor al 
lang een mantelpremie: momenteel €37 
voor iemand die inwoont en de zorg 
van een persoon op zich neemt. Zijn 
het twee personen dan wordt dit €50. 
De voorwaarde is wel dat men inwoont. 
Maar we stellen vast dat er ook heel wat 
mensen zijn die zorgen voor iemand bij 
wie ze niet inwonen.  Zij liepen tot nu 
deze premie mis. 
OCMW Tessenderlo heeft dat goed 
begrepen en zo kunnen ook mantel-
zorgers die niet inwonen vanaf  nu 
een premie krijgen. We vinden het wel 

redelijk van wat minder te geven. Er is 
toch wel degelijk een verschil of  men 
inwoont of  niet. De toelage zal 15€ per 
maand bedragen ongeacht het aantal 
personen dat wordt verzorgd. Er ko-
men nog bijkomende maatregelen om 
de mantelzorgers te ondersteunen in de 
nabije toekomst.
Om aan te tonen dat mantelzorger zijn 
een win-win situatie is voor iedereen 
een getuigenis van Matthias Schoe-
naerts, een bekend Vlaamse acteur. Hij 
woonde 4 jaar samen met zijn vader 
die aftakelde. Een dwarse keuze voor 
een acteur want moest hij niet eerst 
aan zichzelf  denken, aan zijn carrière? 
Hij noemt het jaren van vreugde en 
schoonheid waarin de leegte verdween.  
Matthias Schoenaerts toont ons wat we 
missen als we de zorg volledig uitbeste-
den aan professionelen. 
 

Joris Billen
Schepen van 

Welzijn en OCMW-
voorzitter

Onderzoek kinderarmoede:
hulp gezocht

Schepen van 
Welzijn en OCMW Voorzitter Joris 
Billen bereidt zich voor op een boek 
over kinderarmoede. Daarvoor is hij 
op zoek naar goede – vanzelfsprekend 
anonieme – praktijkvoorbeelden.
We hebben een vragenlijst opgesteld 

voor gezinnen met jonge kinderen die 
het moeilijk hebben en voor zij die 
professioneel of  privé ervaring hebben 
met dergelijke gezinnen.
Bezorg je gegevens/ervaringen ver-
trouwelijk aan OCMW Voorzitter Joris 
Billen via

schepen.billen@tessenderlo.be; 
0486/67 87 66 of  aan de balie van het 
OCMW.
We bezorgen je dan spoedig een 
vragenlijst. Dankzij jou zal ons onder-
zoek weer een stap verder staan. Alvast 
bedankt!

Gelijke kansen
voor alle
kinderen



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:  
Geoffrey Vandervoort
(vandervoortgeoffrey@gmail.com)
www.tessenderlo.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

Colofon
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Een dag in het leven van 
raadslid Nancy Sanen
Om 6u30 loopt de wekker af  en ‘fluks’ 
spring ik uit bed. Na een deugddoende 
douche sleur ik zoon Sander uit zijn bed 
zodat hij ook zijn badkamermoment 
kan hebben. Boterhammen maken en 
ondertussen zelf  ontbijten.  Dan is het 
al hoog tijd om richting CM-kantoor 
te vertrekken. In de voormiddag is het 
gewoon open zitdag en komen mensen 
met allerhande vragen aan het loket. 
Ik doe dit werk al 20 jaar en nog altijd 
met evenveel plezier.  Onder de middag 
hebben we met de collega’s afgesproken 
om samen een broodje te eten en te 
vergaderen. In de namiddag hebben we 
onze maandelijkse vorming. Dan nog 

even langs de winkel om verse groenten 
te halen en eens thuisgekomen giet ik 
voor mezelf  een aperitiefje in en kan 
ik beginnen koken. Als we aan het eten 
zijn begint de bel van Skype te rinkelen: 
dochter Tessa die momenteel in Frank-
rijk verblijft, heeft nog eens tijd gevon-
den om het thuisfront op de hoogte te 
houden van haar activiteiten. Het doet 
deugd om haar weer eens te horen en 
te zien. Daarna installeer ik me met de 
laptop in de zetel om het verslag van 
het schepencollege te lezen. Nog even 
de Slimste Mens meepikken en dan is 
het alweer bedtijd met een goed boek. 
Rond 23u30 gaat het licht dan uit om er 

morgen weer fit en monter tegenaan te 
kunnen gaan.

Wist je dat…

… onze jaarlijkse BBQ weder-
om een groot succes was?
Meer dan 400 gasten genoten van vlees, 
groenten en gezelschap. De sfeer zat 
goed in de Kriekel en er werd lustig 
nagepraat bij een koffie of  een pint. De 
kleinsten konden genieten van een lek-
ker ijsje. Bedankt aan iedereen die deze 

aangename eetdag mogelijk maakte, 
zowel bij de voorbereiding als tijdens de 
barbecue en na afloop bij het oprui-
men! Foto’s vindt u op onze website en 
op de voorpagina.

… Tessenderlo officieel een 
“boekbabygemeente” is?
Boekbaby’s brengt enkele boeken en 
brochures over voorlezen binnen bij 
jonge gezinnen via het consultatie-
bureau van Kind & Gezin en in de 
plaatselijke bib. bedoeling is om jonge 
kinderen en gezinnen aan het lezen te 
brengen. 

… we samen met een groep 
sympathisanten begin dit jaar 
Straatsburg bezochten? 
Foto’s vindt u terug op onze website, 
een groepsfoto op de cover van dit 
blad.

… we traditiegetrouw het 
nieuwe jaar inluiden met een 
receptie?
Meer info volgt in de lokale pers, op 
onze website en in uw brievenbus.


