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CD&V Tessenderlo wenst iedereen een 
gelukkig Nieuwjaar. Kom mee vieren op 
onze nieuwjaarsreceptie op 22 januari in 
het OCMW! Meer info in de uitnodiging 
in je brievenbus of op onze website www.
tessenderlo.cdenv.be

tessenderlo.cdenv.be
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TESSENDERLO

WIJ WENSEN IEDEREEN 
EEN FANTASTISCH 2016!

GOED GEZIND 

ONDERWEG
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GESLAAGDE BARBECUE CD&V TESSENDERLO
Afgelopen herfst vond onze jaarlijkse bar-
becue plaats, deze keer in De Griffel te 
Engsbergen. Enkele honderden deelne-
mers genoten van een stuk gebakken vlees 

met groenten en deegwaren naar keuze. 
Er werd gezellig bijgepraat bij een drankje 
en ook de kleinsten hadden plezier in het 
springkasteel. Met dank aan de vele helpers 

die na afloop dan ook een welverdiend ijsje 
en bloemetje kregen. Hopelijk mogen we 
jullie opnieuw ontvangen in 2016! 

CULTUURNIEUWS :
BOEKENRUILKASTJES EN GRATIS BIBBUS

De Looise boekenruilkastjes 
voorgesteld
Tessenderlo heeft vanaf nu haar eigen boe-
kenruilkastjes, waarin mensen een boek uit 
de eigen kast kunnen ruilen voor een ander 
boek. Het principe van de ‘Little free Library’ 
komt overwaaien uit de Verenigde Staten en 
wordt al gebruikt in verschillende steden, zo-

wel in binnen- en buitenland. Het concept is 
eenvoudig: je kiest een boek uit het kastje en 
ruilt het voor een boek uit je eigen boeken-
kast. Alle literaire genres zijn welkom!
De Looise boekenkastjes kan je terugvinden 

aan de inkomhal van het gemeentehuis en aan 
speeltuin het Kraanhof. Op deze openbare 
plaatsen zijn ze bereikbaar en bieden toegang 
voor iedereen die zin heeft in een goed boek. 
De houten kastjes zijn gemaakt door de leer-
lingen van de technische Heilig-Hartschool 
van Tessenderlo. De kastjes zien er niet enkel 

mooi uit, ze zijn 
ook bestendig 
tegen weer en 
wind. De leer-
lingen van de 
Tekenacademie 
van Heusden-
Zolder zorgden 
voor de be-
schilderingen. 
Alies Smeets, 
schepen van 
Cultuur: “De 
boekenruil-
kastjes zijn 
het resultaat 

van een samenwerking tussen de scho-
len en de Cultuurdienst van de Gemeente 
Tessenderlo. Ze maken literatuur toeganke-
lijk voor iedereen en zien er bovendien nog 
prachtig uit ook. Ik als schepen kan hier alleen 
maar trots op zijn.”

Gratis busvervoer voor 
leerlingen uit deelgemeenten bij 
bibliotheekbezoek
Sinds begin dit schooljaar kunnen leerlingen 
uit Hulst en Engsbergen met hun klas vier 
keer per jaar de centrumbibliotheek bezoe-
ken om boeken te ontlenen. De gemeente-
lijke bus haalt kinderen van De Wereldwijzer 
in Hulst en De Lettertrein in Engsbergen op 
en brengt elke klas tot aan de centrumbiblio-
theek. Naast gewone momenten van klasuit-
leen, bezoeken leerlingen uit deelgemeenten 
de bib nog een keer extra. Dit extra bezoek-
moment vindt plaats in het voorjaar tijdens 
de jeugdboekenweek waar ze deelnemen aan 
een leerrijk educatief spel. “We houden er aan 
vast om ook de scholen van de deelgemeen-
ten op geregelde basis in de bibliotheek te 
ontvangen,” zegt schepen Smeets. “Deze be-
leidskeuze werd genomen in overleg met de 
directies van De Wereldwijzer en De Letter-
trein. Leerlingen leren op die manier de cen-
trumbibliotheek kennen als kenniscentrum 
en sporen hun ouders misschien wel aan om 
de bib nog een keer een bezoek te brengen. 
“In het verleden was het niet altijd mogelijk 
om een even sterk aanbod te presenteren aan 
de scholen. In de centrumbibliotheek kun-
nen we dit nu wel aanbieden.”
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INTERVIEW MET ERIC, EEN VAN ONZE OCMW-RAADSLEDEN
Dag Eric, als OCMW-raadslid heb 
je de voorbije jaren toch al heel 
wat ervaring opgedaan. Maar 
wat doet een raadslid eigenlijk?
Een raadslid heeft een veelheid aan taken 
en aandachtspunten waarop hij zich fo-
cust. Zo is er natuurlijk de maandelijkse 
OCMW-raad waar, net als in een ge-
meenteraad, beleid en werking bespro-
ken worden. Dat gaat van zeer prakti-
sche aangelegenheden zoals aanwerving 
en materiaalaankoop tot het bespreken 
van toekomstbeleid. Een raad vraagt 
ook voorbereiding: de dossiers wor-
den vooraf grondig ingestudeerd. Een 
raadslid is vooral ook een luisterend oor 
voor de problemen en zorgen van alle 
Looienaars en van het personeel dat de 
OCMW-dienstverlening verzekert.

Ik heb gehoord dat er een 
doorgangshuis komt in 
Tessenderlo, klopt dat?
Ja, dat klopt. Vanaf dit jaar is het OCMW, 
dat sinds kort ‘Sociaal Huis’ genoemd 
wordt, samen met de Lions Club van Tes-
senderlo bezig een doorgangshuis aan het 
op te richten aan de Geelsebaan. Ben je 
bijvoorbeeld slachtoffer van (dreigend) 
geweld of mishandeling en kan je nergens 
anders terecht, dan kan je er voor een be-
paalde tijd verblijven.

Waarvoor kan je nog zoal bij het 
Sociaal Huis terecht?
Voor heel wat: een Sociaal Huis is een 
eerstelijnsdienst. Dat betekent dat je er in 
principe met elk probleem terecht moet 
kunnen. Samen zoeken onze medewerkers 
met de cliënt naar oplossingen of verwijzen 
gericht door naar andere geschikte dien-
sten. Vragen om hulp gaan van adminis-
tratief-praktische tot financiëel-juridische 
problemen. Zo zijn er vragen over het 
aanvragen van pensioenen, budgetbegelei-
ding, enz.
Naast hulpverlening wordt er uiteraard ook 
zorg aangeboden: het woonzorgcentrum 
met aandacht voor correct opnamebeleid 
en een seniorenrestaurant voor betaalbare 
maaltijden.
De derde pijler is vorming: we doen een 
beroep op bekwame en gemotiveerde vrij-
willigers om een vreemde taal aan te leren, 
computerkennis bij te schaven, en zo meer.

Waaraan hebben rustbewoners 
het meest nood?
De bewoners van het woonzorgcentrum 
hebben vooral nood aan goede zorg. Dat 
is een ruim begrip dat staat voor een goede 
verpleegzorg, een vriendelijk woord, lekker 
en gevarieerd eten, aangepaste ontspan-
ning. Kortom: zorg met een hart voor de 
bejaarde en diens familie. We beschik-
ken daarvoor over attent verzorgend en 
verplegend personeel, maar ook over een 
degelijke keukenploeg, een creatief ont-
spanningsteam en bekwaam administratief 
personeel.

Heb jij zelf nog een boodschap 
aan onze lezers Eric?
Eigenlijk wel. Er is altijd nood aan gemo-
tiveerde vrijwilligers om alle taken die we 
als Sociaal Huis willen opnemen tot een 
goed einde te brengen. Als er mensen zijn 
die zich geroepen voelen om als vrijwilliger 
te helpen, neem contact met ons op. We 
ontvangen iedereen met open armen want 
vele handen maken het werk licht en veel 
aangenamer.

Contacteer Eric op:
Portiersveld 14 3980 Tessenderlo
Eric.verboven@telenet.be 0494/79 38 76
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COLOFON
 
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 contactpersoon:
Geoffrey Vandervoort
vandervoortgeoffrey@gmail.com
www.tessenderlo.cdenv.be

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

 
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 Ve

ra
nt

w
oo

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
on

at
ha

n 
C

ar
do

en
 R

e(
d)

ac
tie

ad
re

s:
 H

AH
-b

la
d,

 W
et

st
ra

at
 8

9 
- 1

04
0 

Br
us

se
l -

 e
-m

ai
l: 

lo
ka

al
@

cd
en

v.
be

• … er deze maand ook (vierjaarlijkse) lokale bestuursverkiezingen zijn? Als 
CD&V-lid kan je onder andere stemmen voor een nieuwe afdelingsvoorzitter. 
Meer informatie vind je in een oproepingsbrief in de brievenbus.

• … lokaal CD&V’er Stefan Govaerts tweede schepen is? Hij is bevoegd 
voor Leefmilieu, recyclagepark, bosbeheer, jacht, ruimtelijke ordening, 
stedenbouw, grondbeleid en weekendverblijven. Hij heeft spreekuur op 
afspraak:  
contacteer hem via 0490/43 46 31  of  013/67 2 .26  
of mail: schepen.govaerts@tessenderlo.be

• Dit magazine ook online gelezen kan worden voor wie dat liever doet? Hou 
onze website in de gaten en laat gerust weten je van deze uitgave vond!

WIST JE DAT…

VORM ZELF MEE DE TOEKOMST VAN TESSENDERLO!

IS,
IS EEN WEG

WAAR EEN
In deze periode van menselijke warmte en goede voornemens staan we eens stil 

bij de vele Looienaars die regelmatig helpen in een van de vele plaatselijke ver-
enigingen. Elke vereniging, sportief; cultureel of politiek, heeft steeds nood 

aan nieuw bloed om de bestaande werking te versterken en te optimalise-
ren. Deze mensen verdienen een pluim voor het vele werk dat ze vrijwillig 
verzetten in onze gemeenschap. Ook bij CD&V Tessenderlo zijn heel 
wat mensen actief, al dan niet zichtbaar voor de gemiddelde Looienaar.

Sommigen zijn op de voorgrond aanwezig, zoals schepenen en man-
datarissen. Anderen doen hun ding liever in de achtergrond. Zo zijn 
er vrijwilligers die helpen met het organiseren en het in goede banen 

leiden van evenementen zoals onze jaarlijkse barbecue. Of wat gedacht 
van bestuursleden die maandelijks discussiëren over het beleid in onze 

gemeente. Dit zijn maar enkele voorbeelden en mogelijkheden.

Heb je zin en tijd om ook eens de handen uit de mouwen te steken en de 
toekomst van onze gemeente vorm te geven? Elke bijdrage helpt, van het tappen 

van een pint op een van onze evenementen het tot het geven van een mening over een 
actueel thema in Tessenderlo.

Spreek eens iemand van CD&V Tessenderlo aan op een evenement of gewoon op straat, of 
laat een reactie achter via de contactpagina van onze website. Zij die liever een brief sturen 
kunnen schrijven naar onze voorzitter Evy Van Doninck, Hofstraat 66 of een van onze andere 
leden. Alle contactinformatie vind je ook terug op onze website: www.tessenderlo.cdenv.be




