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Een super 2016 gewenst !

2015 is bijna voorbij en we kijken er naar uit wat het nieuwe jaar ons bren-
gen zal.
Natuurlijk wensen wij je een super gezondheid, een geweldig werk, veel 
winst bij een loterij, prima examen...

Een fantastisch jaar kan echter ook uit eenvoudige dingen bestaan: een 
warme thuis, een goede verstandhouding met de collega’s, een leuke buurt 
om te wonen of een fi jne sportclub bijvoorbeeld.
Van grote successen kunnen we nauwelijks genieten zonder een veilig en 
geborgen gevoel, zonder vriendschap of erkenning. 

Gelukkig liggen de kleine dingen in het leven voor het grijpen. Vriendschap, genegenheid, waarde-
ring kosten niet veel geld maar zijn bijzonder waardevol.

Toch gunnen wij jou, je grote successen, zeker als die je helpen naar een super 2016 !

André Neskens
Voorzitter a.i.

Voorwoord

Jij bent wellekome...

Gelukkig liggen de kleine dingen in het leven voor het grijpen. Vriendschap, genegenheid, waarde-

Iedereen, ook jij, is van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 8 januari.
Samen klinken we op het nieuwe jaar bij een lekker bord pasta en andere versnaperingen. 
Aan drankjes en hapjes zal het niet ontbreken, daar zorgen wij voor. 
Met de gezellige sfeer kan jij ons komen helpen.
Laten we dus zeker mekaar ontmoeten op vrijdag 8 januari!  
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Een opdracht van onze redactrice Veerle 
B.,  Maarten vertel Lummen eens wat meer 
over jezelf.  Dus ben ik eens in mijn pen 
gekropen.
22 December 1981,  op deze mooie win-
terdag zag ik het levenslicht en begint 
mijn verhaal.
Ik ben opgegroeid in een warm nest in de 
Helvetiastraat in Genenbos, samen met 
mijn ouders Louis en Nicole en mijn broers 
Robin en Jorgen.
Voetbal en het verenigingsleven hebben 

Raadslid in de kijker :  Maarten Vannoppen
altijd een belangrijke plaats gekend, vele 
uren zijn dan ook doorgebracht op de 
voetbalterreinen van Eendracht Genen-
bos.  Later is het voetballen ingeruild voor 
het scheidsrechteren.  Momenteel ben ik 
dan ook actief in 3de nationale als assis-
tent-scheidsrechter.
Half de twintig ben ik Tina Lucas tegenge-
komen, met wie ik ondertussen verschil-
lende jaren gelukkig getrouwd ben, en 
zoals het dikwijls gaat, ook bij ons huisje, 
tuintje, kindjes.
Ons huis hebben we gebouwd in de Berken- 
straat en ondertussen bestaat ons gezin 
uit Louis ( 2,5 jaar ) en Juliette ( 3 maanden).
Dat ons huis in Lummen zou komen stond 
vast met zekerheid, zowel Tina als ikzelf 
zijn blij om in deze prachtige gemeente 
te wonen en kijken dan ook al uit om 
onze kinderen te laten opgroeien in onze 
groene sportieve gemeente.
Verder kan ik jullie nog vertellen dat ik 

De bonte buurt-babbel met Wouter Beke !
Je eigen buurt… een plek waar je wil 
thuiskomen. Waar het goed leven is, waar 
je je buren bij naam kent. Niet alleen om 
te feesten maar ook om oplossingen 
te bedenken. Voor grote problemen en 
kleine. Voor grote werken en kleine atten-
ties:
mobiliteit, zorg voor jong en oud, veilig-
heid, de inrichting van de publieke ruimte, 
schoonheid van de buurt,….   
Voor deze fijne babbel en een sportief 
onderonsje kwam Wouter naar het poly-
valent sportterrein aan de Vijfsprong. Hij 
had oor voor de bezorgdheden en legde 
uit waarom bepaalde keuzes werden ge-
maakt. Maar vooral ging het over de lokale 
vragen. Er was een massale opkomst en 
zeker iets leuks te beleven. Wouter Beke 
ging de uitdaging aan om een matchke 
te voetballen met een paar van onze man-

datarissen. Het werd spannend met een 
uitslag van 11-11. Terwijl de supporters 
en andere aanwezigen konden genieten 
van een ijsje of een drankje. De kinderen 
konden ook hun hartje ophalen op het 
springkasteel van Dirk Snyers. Het was een 
geslaagde avond, met een leuke buurt!!!

Veerle Verboven
Gemeenteraadslid

werkzaam ben als Logistiek Manager 
voor Marmo Group in Molenstede en dat 
ik vanaf januari 2016 zal zetelen in onze 
OCMW raad, en ook daar zal proberen een 
steentje bij te dragen aan de verdere uit-
bouw van onze gemeente.

Een fijn 2016 gewenst, groeten Maarten 
Vannoppen
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Wist je dat er ?

• Jaarlijks 170 gebruikers zijn van de 

poetsdienst.

• Jaarlijks 106 gebruikers zijn van An-

ders Mobiel Limburg. 

• Jaarlijks 450 verwarmingstoelagen 

toegekend worden.

• Jaarlijks een 90-tal cliënten schuld-

hulpverlening krijgen.

(cijfers van 2014).

Assistentiewoningen Den Eik
Is je woning of de woning van je ouders te 
groot geworden. Is het onderhoud van de 
tuin allemaal een beetje veel geworden. 
Dan kan Residentie Den Eik misschien wel 
een oplossing bieden.

De woningen zijn functioneel aangepast 
aan de fysische, mentale en sociale mogelijk-
heden van senioren. Elke woning bestaat 
uit een leefruimte, een slaapkamer, een 
badkamer met douche, een berging en 
een volledig ingerichte kookruimte. Elke 
leefruimte heeft een persoonlijk terras dat 
op zijn beurt deel uit maakt van een ge-
meenschappelijke buitengaanderij. Elke 
woning is uitgerust met een individueel 
oproepsysteem waardoor de bewoner in 
geval van nood een medewerker van het 
woonzorgcentrum Het Meerlehof kan 
oproepen. In Residentie Den Eik is even-
eens een gemeenschappelijke ontmoe-
tingsruimte die door de bewoners van 
Residentie Den Eik gebruikt kan worden.

 De kandidaat-bewoner moet minstens 65 
jaar oud zijn op het ogenblik van de aan-
vraag voor een woning. 

De kostprijs van een assistentiewoning is 
€ 24,12 per dag. Water, elektriciteit, aardgas, 
kabeltelevisie, telefoon zijn niet inbegre-
pen. De bewoners hebben ook de moge-

Lokale opvang van 
asielzoekers in Lummen
We kunnen er deze dagen niet meer 
langs kijken. Al enkele maanden is er een 
enorme toeloop van vluchtelingen in ons 
land. Iedereen heeft zo wel zijn eigen me-
ning hoe het probleem beter zou aange-
pakt worden. Maar mensen die alles wat ze 
hebben en iedereen die ze kennen achter-
laten om te vluchten voor de oorlog in hun 
land zijn we verplicht om op te vangen. 
Fedasil (federaal agentschap voor de op-
vang van asielzoekers) is verantwoordelijk 
voor de opvang van asielzoekers tijdens 
de duur van hun aanvraag tot asiel. Deze 
opvang kan gebeuren in een opvang-
centrum van fedasil of in één van de vele 
lokale opvanginitiatieven.
Een lokaal opvanginitiatief (LOI) wordt 
georganiseerd door een OCMW  en is mees-
tal een woning waarin één of meerdere 
koppels, gezinnen of alleenstaanden 
worden ondergebracht terwijl ze wachten 
op het resultaat van hun asielaanvraag. 
Tijdens deze periode worden ze begeleid 
door het OCMW en krijgen enkel materiële 
steun geen fi nanciële steun. 
In het LOI van het OCMW van Lummen 
werden er tot november 6 asielzoekers 
opgevangen. Op vraag van fedasil heeft de 

lijkheid om tegen betaling een warme 
maaltijd te nuttigen in woonzorgcentrum 
Het Meerlehof (€ 6,50).

Klinkt dit alles veelbelovend neem dan 
gerust contact op met de maatschappelij-
ke assistente en kom zeker de assistentie-
woningen eens bezichtigen. 

Kristof Mols
OCMW-raadslid
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Wist je dat :
De verkiezing van het mooiste trek-
paard van Limburg werd verkozen in 
Meldert ?

Landbouwdag 2015 was 
een groot succes
De problemen waarmee onze landbou-
wers kampen zijn ondertussen genoeg 
gekend. Het verminderen van het aantal 
percelen landbouwgrond, de zeer strenge 
bemestingsnormen en het niet meer 
vinden van een opvolger, zijn pijnpunten 
die telkens naar voor komen. 

De landbouwdag moet voor de plaatse-
lijke boeren dan ook een hart onder de 
riem zijn. Vandaar dat wij ook als gemeen-
tebestuur initiatieven als deze blijven 
ondersteunen.

Dirk Snyers
Schepen van Landbouw

Claim uw stukje Lummen zonder zwerfvuil !
Al meerdere jaren ruimen de Lummense 
verenigingen en scholen het zwerfvuil tij-
dens de jaarlijkse zwerfvuilactie van Lim-
burg.net in het voorjaar. Echter voelen ook 
heel wat individuele burgers de behoefte 
om ook hun steentje aan een nette ge-
meente bij te kunnen dragen. 

OVAM creëerde daarom de “claimkaart”, 
een initiatief waar ook de gemeente Lum-
men zich achter schaart. U “claimt” op een 
kaart van onze gemeente een stukje wat 
u vrij van zwerfvuil zal houden. Op www.
indevuilbak.be vindt u de nodige toelich-
ting hieromtrent. De gemeentelijke dienst 
leefmilieu informeert u nadien graag ver-
der en voorziet u van het nodige materiaal 
om op pad te gaan.

Samen voor een nette buurt!

Wim Vangeel
Schepen van leefmilieu

OCMW-raad  in september beslist om een 
woning te huren om nog 5 bijkomende 
plaatsen te realiseren. De vergoeding die 
het OCMW hiervoor van fedasil krijgt is 
voldoende om alle bijkomende kosten te 
betalen zodat deze uitbreiding het OCMW 
van Lummen geen extra geld kost. Recent 
is ook een spreidingsplan goedgekeurd 
door de federale regering waarbij iedere 
gemeente op basis van verschillende cri-
teria een aantal vluchtelingen verplicht di-
ent op te vangen. 

Kristof Mols
OCMW-raadslid

Ben jij het talent van Lummen maar 

kreeg je de kans nog niet om het te 

tonen?

Schrijf je dan nu in bij de UiTbalie en 

laat je kunsten, dans, zangtalent of … 

zien tijdens de Zomerkriebels 2016 en 

misschien wordt dit dan de doorbraak  

voor een internationale carrière in de 

showbizz.

Dirk Snyers

Schepen van Feestelijkheden

Oproep !!!

Lummen got talent



Je kan sinds 21 november ook via onze 
bibliotheek Fundels uitlenen. Bestaande 
prentenboeken voor kinderen tussen drie 
en zeven jaar komen tot leven op een in-
teractieve manier op je tablet of pc. Het 
digitale prentenboek omvat een anima-
tie aangevuld met leuke teken-, speel- en 
doe-activiteiten.
Ook de lezertjes tussen zes en tien jaar 
kunnen hun algemene vaardigheden, 
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Fundels in de bib
technisch en begrijpend lezen, oefenen 
dankzij een uitgebreide catalogus van 
bestaande AVI-boekjes die in een digitaal 
platform zijn ondergebracht.
Zowel de Fundels prentenboeken als de 
Fundels AVI-boeken kunnen gratis worden 
gedownload. Neem contact met onze bib 
voor meer informatie.
Betty Luyten
Schepen voor bibliotheek

Bedrijvigheid alom in het centrum van 
Meldert. Verschillende camionettes met 
bouwvakkers , aanvoer van bouwmateri-
alen , bouwkraan die continu draait , ….. 
De inwoners van Meldert ervaren dat de 
eerste fase , bouw van een nieuw woon-
zorgcentrum met 79 kamers , is gestart. 
Hiermee geven wij een antwoord op de 
vraag van aangepaste huisvesting voor 
zorgbehoevende ouderen in hun eigen 
leefomgeving.

Werken zorg- en vrijetijdscampus Meldert gestart

Bouwvergunning voor chiro lokalen 
en kinderopvang
Ook goed nieuws voor de Chirojeugd van 
Leouki en de jonge Meldertse gezinnen. 
In een tweede fase willen wij aan-sluitend 
aan het woonzorgcentrum een nieuwe 

kinderopvang met een capaciteit van 80 
opvangplaatsen en jeugdlokalen bouwen. 

Deze plannen krijgen ook al een con-
crete vorm nu wij de bouwvergunning  
mochten ontvangen en de aannemer 
voor de werken werd aangeduid. Mooie 
vooruitzichten voor 2016 waarin de bouw-
werken kunnen aanvatten maar waar ook 
de Chiro jongeren rekenen op onze steun. 
Zij staan immers zelf in voor de binnen-
inrichting van hun lokalen en gaan de 
nodige activiteiten organiseren om de 
financiering hiervan rond te krijgen. Gelet 
op het enthousiasme bij de leidingsploeg 
hebben wij er alle vertrouwen in dat ze dit 
ook tot een goed einde gaan brengen en 
wensen hun alvast alle succes toe.

Derde fase : assistentiewoningen.
De privé-partner start ook al met de voor-
bereiding van de derde fase. Hierin zal 
langs de Pastorijstraat , waarop zich nu 
nog de oude school , voormalig gemeente-
huis en kinderopvang bevindt , een nieuw 
bouwcomplex ontwikkelen. 
Een project waarin plaats zal zijn voor 
assistentiewoningen waar ouderen en 
minder mobiele mensen de gelegenheid 
krijgen om zo lang mogelijk zelfstandig te 
wonen en toch te genieten van de zorg die 
aanwezig is op de site.

Luc Wouters
Burgemeester
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Op zondag 13 september werd de ere-
galerij Charles Wellens offi cieel geopend. 
Brigitte Wellens, de kleindochter van 
Charles Wellens, opende de eregalerij in 
de voormalige inkomhal van het gemeen-

Eregalerij kunstschilder Charles Wellens 
in het administratief centrum

tehuis.  In de eregalerij worden een 17-tal 
werken en persoonlijke gebruiksvoorwer-
pen van Charles Wellens permanent ten-
toongesteld. 
Onze Lummense kunstschilder Charles 
Wellens overleed in 1958 op 69-jarige 
leeftijd. Hij had twee passies in zijn leven: 
schilderen en de liefde voor de natuur, en 
dan vooral voor de natuur in zijn geboor-
testreek: de Limburgse Kempen. Charles 
Wellens wou de oude Kempen die hij heeft 
gekend, voor altijd bewaren. Met de ere-
galerij ondersteunen we de levensdroom 
van onze Lummense kunstschilder.
Het gemeentebestuur organiseert deze 
tentoonstelling in samenwerking met het 
Genootschap Charles Wellens. In de ere-

Onze bibliotheek 
in cijfers :
Wist je dat onze bib:
• jaarlijks 48.000 bezoekers heeft?
• 2.700 betalende leden heeft en dat 

kinderen en jongeren tot 18 jaar 
gratis lid zijn?

• een collectie heeft van maar liefst 
52.000 boeken en strips voor vol-
wassenen en kinderen?

• 111.900 verrichtingen per jaar heeft 
voor de uitleen?

• 80 abonnementen heeft van tijd-
schriften?

• 6 krantenabonnementen heeft die 
je dagelijks kan lezen?

• maandelijks 440 gebruikers heeft 
van de inleverbus?

• wekelijks 33 uur open is en je op 
maandag- en woensdagavond een 
bezoekje kan brengen tot 20 uur?

galerij zijn zowel de werken die eigendom 
zijn van het gemeentebestuur als enkele 
kunstwerken van het Genootschap en 
privépersonen tentoongesteld. Om de zes 
maanden worden een aantal schilderijen 
van privépersonen gewisseld. 
Je kan dagelijks tijdens de openingsuren 
van het administratief centrum een be-
zoekje brengen aan de eregalerij, de toe-
gang is gratis. Wens je de tentoonstelling 
te bezoeken met gids, dan reserveer je 
een maand op voorhand via het onthaal 
van het gemeentehuis op het nummer 
013 390 442 of via info@lummen.be.

Betty Luyten
Schepen voor cultuur en erfgoed
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“Start to... “ blijft succesvol !

Op donderdag 17 maart aanstaande or-
ganiseert CD&V Lummen een informatie 
avond over erfrecht en erfbelasting. Elke 
burger krijgt in zijn of haar leven te maken 
met deze thematiek. Er zal een duiding 
worden gegeven van de principes en het 
wetgevend kader hieromtrent. Eveneens 
komt de praktische afhandeling van een 
nalatenschap aan bod. 

Uiteraard is er ook mogelijkheid tot vra-
gen stellen. Meer informatie volgt nog 
via onze communicatiekanalen. Afspraak 
op donderdag 17 maart om 20 uur in het 
Oosterhof.

Wim Vangeel
Schepen

CD&V Lummen 
informeert: 
“Erfrecht en 
erfbelasting”

“Start to Swim” is een nieuw initiatief opge-
start tijdens de Lummense Zwemweek. 
Maar liefst 19 deelnemers leren in 10 
weken een tienvoud van de oorspron-
kelijke afstand, 100 meter, zwemmen. 
Binnen enkele weken kunnen de deelne-
mers aldus een afstand van 1000 meter 
overbruggen. Wij wensen eenieder veel 
succes en hopen de zwemmers terug te 
ontmoeten tijdens de wekelijkse uurtjes 
baantjeszwemmen in ons gemeentelijk 
zwembad “De Vijfsprong”.

“Start to MTB” werd voor het derde jaar 

Sportuurtje voor het goede doel

25 deelnemers van Zumba en Zumba 
Gold hebben op zondag 8 november hun 
sportief steentje bijgedragen aan de actie 
“Beweeg mee voor sociale bescherming 
voor iedereen” van 11.11.11. 

De gemeente Lummen schonk de gehele 
dagopbrengsten van de sportieve acti-
viteiten aan de actie van 11.11.11.

Wim Vangeel
Schepen van ontwikkelingssamenwerking

De gemeente Lummen schonk de gehele 
dagopbrengsten van de sportieve acti-

Sportieve “wist je datjes...”

Er wekelijks een sportacademie wordt 

georganiseerd in gemeenteschool “de 

Zonnebloem”?

Bloso vanaf 20 februari een VTS-cursus 

“initiator zwemmen” organiseert in ons 

gemeentelijk zwembad?

De gemeente Lummen elke week zo-

wel voor andersvaliden als voor senio-

ren exclusief een uurtje vrij zwemmen 

voorbehoud?

op rij georganiseerd door de gemeente-
lijke sportdiensten van Lummen, Halen en 
Herk-de-Stad en dit in samenwerking met 
Bloso, de erkende Vlaamse wielerfedera-
ties en de Vlaamse wielerscholen. 

Deze lessenreeks deed 22 deelnemers op 
de mountainbike kruipen en hen zo de ba-
sistechnieken van de sport onder de knie 
krijgen. Dit sportief avontuur in het groen 
was dan ook dit jaar een succes.

Wim Vangeel
Schepen van sport
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De Lummense geschenkbon is een feit. 
Dat is een geschenkbon die je kan aanko-
pen op 3 locaties (Gemeentehuis, Ooster-
hof en het sportcomplex ) die je nu al kan 
gebruiken bij meer dan 40 handelaars en 
marktkramers. De Lummense geschenk-
bon is het ideale cadeau om te geven bij 
de feestdagen, geen pakje-stress meer!

Met dit nieuwe initiatief willen we de 
lokale economie ondersteunen. Je kan zelf 
het bedrag van de geschenkbon samen-
stellen uit de waarden: 5, 10 en 20 euro. De 
geschenkbon is 1 jaar geldig vanaf de uit-
giftedatum en is verpakt in een feestelijke 
enveloppe. 

Een overzicht van alle deelnemers wordt 
toegevoegd in de enveloppe en kan je 
steeds online raadplegen. Elke deelne-
mende handelaar heeft ook een sticker 
ophangen, zodat je weet waar je terecht 
kan met je geschenkbon.

Dirk Snyers
Schepen van Lokale Economie

Geen pakjes-stress 
meer !!Op 19 en 20 december vond op het ge-

meenteplein de meest gezellige kerst-
markt plaats.

De raad Lokale economie organiseerde in 
samenwerking met het gemeentebestuur 
een heus kerstevenement met meer dan 

Kerstmarkt 2015
20 standjes waar je terecht kon voor een 
hapje, drankje en kerstspullen allerhande.

Voor de kinderen was dit dan weer een 
dag om nooit te vergeten, immers glijden 
op een 20m lange schuifaf samen met de 
kerstman doen we niet elke dag.

Dirk Snyers
Schepen van  Lokale economie
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Sportieve “wist je datjes...”

De Lummense sportverenigingen 
dit jaar voor een totaalbedrag van 
70.052,66 euro aan subsidies moch-
ten ontvangen?
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Ook in 2016 investeert het gemeentebe-
stuur in infrastructuur, gebouwen voor 
een betere dienstverlening aan de Lum-
menaar.

Ziehier een greep uit het budget 2016 met 
de grootste investeringen:
• Bouw van een nieuwe kinderopvanglo-

catie in Linkhout en Meldert
• Opwaardering van de handelsas in het 

centrum
• Aanleg en heraanleg Thiewinkelstraat 

met fietspaden
• Heraanleg van de Maria Van Loonstraat
• Nieuw magazijn voor de werkplaatsen
• Periodiek onderhoud van buurtwegen
• Bouw van nieuw ontmoetingscentrum 

in Linkhout

Dirk Snyers
Schepen van Financieen

Lummen investeert

Rioleringswerken

Rioleringswerken Nieuw magazijn voor de werkplaatsen

Onderhoud Larenstraat

Rioleringswerken

Onderhoud Schalbroekstraat

Fietspaden ThiewinkelstraatOpwaardering handelsas Centrum

Onderhoud Groenlarenstraat Bouw nieuw ontmoetingscentrum Linkhout
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Aanbod van nieuwe woongelegenheden 
in onze gemeente
De toekomst van onze mooie gemeente 
ligt voor een groot stuk in handen van 
onze gezinnen. De gezinnen , in al hun vor-
men en samenstelling , vormen de hoek-
steen van onze gemeente.Onze scholen, 
onze verenigingen, onze middenstand 
maar vooral onze buurten kunnen niet 
zonder de dynamiek van een gezin.

Dan is het onze taak om te zorgen dat er 
een voldoende aanbod is van duurzame, 
kwaliteitsvolle en betaalbare bouwkavels 
om deze gezinnen te huisvesten.

Verkaveling Jenkins in uitvoering.

Op de voormalige voetbalvelden van KWS 
Linkhout , gelegen tussen de Priester-
seheidestraat en Hulshoekstraat , is  
aannemer Casters gestart met de wegen-
aanleg van de nieuwe verkaveling. De 
verkaveling die een samenwerking is 
tussen de gemeente Lummen en privé-
partner Vestio zal plaatsbieden aan 32 
bouwkavels en een bouwproject van 6 
woongelegen-heden.

Met de nabijheid van de school ,  
kinderopvang en sportvelden zijn wij 
overtuigd dat dit de ideale thuisbasis kan 
zijn van jonge gezinnen die hun kinderen 
willen grootbrengen in een veilige , rustige 
en groene omgeving.

Charles Wellensstraat wordt verder 
afgewerkt.

Passerende fietsers en automobilisten op 
de Schalbroekstraat hebben het al een 
tijdje gemerkt. In het verlengde van de 
bestaande Charles Wellensstraat is aan-
nemer Baldewijns  de wegeniswerken 
aan het uitvoeren voor de ontsluiting van 
het binnengebied waar plaats is voor een 
gedifferentieerd woonaanbod : drie open 
bouwpercelen , twee halfopen en een  
totaalproject van 9 koopwoningen. Samen 
met de negen bouwkavels langsheen de 
Schalbroekstraat en Vanwilligenstraat is er 
een totaal aanbod van 23 nieuwe woon-
gelegenheden.

Luc Wouters
Burgemeester
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Blijf op de hoogte van
CD&V Lummen !

www.lummen.cdenv.be
Volg ons op facebook:

                               CD&VLummen

Meer nog dan een politieke partij, is 
CD&V een beweging van geëngageerde 
mensen. Via rechtstreekse dialoog  
schrijf je als lid mee aan ons  verhaal. 
Onze leden maken CD&V uniek.

Als lid wil je jouw visie op mens en sa-
menleving vertaald zien in politieke acti-
viteit. Jouw lidmaatschap geeft je een 
stem waar we graag naar luisteren. Maak 
kennis met CD&V! 
Als nieuw lid geniet je het  eerste jaar 
van het voordeeltarief van E 6,00.
ALLES BEGINT BIJ JOU!

VOLG HET MEE.
• Als CD&V-lid ontvang je maandelijks het 

ledenblad Ampersand & de wekelijkse 
nieuwsbrief

• Je ontvangt als eerste nieuws over poli-
tieke actualiteit.

• Extra informatie en duiding via het 
ledenportaal

• Korting op het tijdschrift CDR met tal van 
interne en externe opiniebijdragen.

 
MAAK HET MEE.
• Jij bepaalt mee de toekomst. Als lid heb 

je stemrecht tijdens provinciale en na-
tionale CD&V-congressen en heb je een 
stem bij de interne voorzitters-en be-
stuursverkiezingen.

• Exclusieve uitnodigingen voor ledenac-
tiviteiten waar ontmoeting en dialoog 
centraal staan. Zo ben jij onze vinger aan 
de pols.

• Extra activiteitenaanbod via JONGCD&V, 
Vrouw & Maatschappij, CD&V Senioren.

Nog niet overtuigd? Graag brengen wij 
jou een bezoek. 

Je kan steeds beroep doen op onze 
verkozenen en bestuursleden.

Lid worden
Wat gaan we eten vandaag? Zondag 24 
januari hoef je je geen zorgen te maken 
over het eten. Wij zorgen voor een lekkere 
en verzorgde maaltijd. 
Ook dit jaar hebben we keuze in over-
vloed. Zo kan je kiezen uit heerlijke bief-
stukken met friet, vidé, gebraden haan, 

Zondag 24 januari : een dag om van te smullen
koude schotel met vis of een vegetarische 
schotel.
Ook aan de minder grote mensen en kleine 
eters hebben we gedacht met aangepaste 
schotels.
Inschrijven kan bij één van de bestuurs-
leden of via cdenv.lummen@telenet.be.


