
Wendy Bosmans, de supernanny 
van VTM, kwam in Aartselaar een 
uitleg geven voor ouders die het 
zelf druk hebben en enkele tips 
kunnen gebruiken om tot betere 
opvoeding en opvoedingsresulta-
ten te komen 
Lees het hier, op pagina 4!

iedereen supernanny!!

aartselaar.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

Voorwoord
Met de eerste zon trokken de eerste 
jonge ouders met hun kinderen naar 
de speelpleintjes. Gelukkig was het gras 
nog niet te fel gegroeid, dat viel nog 
mee. Hondenpoep, onkruid, versleten 
speeltoestellen, graffiti, … echt proper 
om te spelen is het niet. Werk aan de 
winkel!

Een gemeente is een plaats waar ver-
schillende mensen samenleven. Het is 
aan elke gemeente om dit samenleven 

mogelijk te maken. Aartselaar kent een 
bevolking die veroudert. Deze jonge 
ouderen zijn dynamisch, voelen zich 
jong, kopen een I pad en hebben eigen 
verwachtingen qua infrastructuur om te 
wandelen, te fietsen, te petanquen.

Ook jongeren hebben behoefte aan 
de mogelijkheid om samen te komen. 
Aartselaar is duur voor jongeren om 
hier te (blijven wonen). Wat doen 
we daar aan? Jongeren willen elkaar 

ontmoeten. Hoe komt het dat jonge-
ren relatief  weinig fuiven in Aartselaar?
Jongeren en jonge ouderen in Aartselaar 
: de uitdaging voor Aartselaar.

Luc Elen
Waarnemend 

voorzitter 
CD&V Aartselaar

Opvoeden is een kunst

Van links naar rechts : Nicole Van Twel, Wendy Bosmans en Marisse Steppe
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Opvoeden is een kunst
Voor een talrijk publiek 
maakte ‘supernanny’ Wendy 
Bosmans duidelijk dat we in 
opvoeding niet met alle mo-
des moeten meegaan. Een 
duidelijke weekplanning, 
gewoontes inbouwen, en 
vooral geen discussies aan-
gaan die je als ouder toch 
niet kan winnen kwamen 
aan bod. Liever duidelijke 
afsprakenmaken, dan on the 
spot reageren met oplopen-
de discussies. 

Wendy Bosmans kruidde haar betoog 
met voorbeelden uit de praktijk zodat de 
aanwezige ouders met agressieve kinde-

ren, met uit de hand lopende stress, met 
schuldgevoelens omdat ze geen perfecte 
ouders zijn, zich ook herkenden in de 
voorbeelden.

Een goede raad van Wendy : streef er 
niet naar om een perfecte ouder te zijn, 
want die bestaan toch niet. Probeer 
structuur en planning te brengen. Maar 
maak van uw structuur, ook geen dicta-
tuur, schat uw kind en situaties juist in, 
volgens uw eigen draagkracht en die van 
uw kind.

Aansluitend gaven leerlingen van 
Dansstudio Duplex een voorbeeld hoe 
een lidmaatschap van een club, in dit 
voorbeeld een dansclub, kan helpen om 

te leren samenleven en samenwerken.

Dit initiatief  van CD&V Vrouw en 
Maatschappij werd dan ook erg geap-
precieerd.

Nicole Van Twel
Voorzitster CD&V Vrouw 

en Maatschappij Aartselaar

Jongeren inbegrepen
Na 15 jaar enthousiast OCMW 
raadslid te zijn geweest, geef  ik 
graag de kans aan een jongere bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
2012. Ik kom nog één keer op de 
lijst om CD&V te steunen.

Politiek is de kunst van het moge-
lijke. Politiek is belangrijk in onze 
samenleving. Sommige politieke 
gezagsdragers geven zeker niet het 
goede voorbeeld.

Toen ik 15 jaar geleden aan politiek 
ging doen, had ik er echt zin in : 
Kon ik wel beginnen aan iets dat ik 
niet kende?

Ik zag rond mij in Aartselaar zaken 
waar mensen het moeilijk mee had-
den. Misschien kon ik hen helpen? 
Ik vond het mijn plicht om al dat-
gene waar mijn (groot)ouders voor 
geijverd hebben, verder te zetten : 

betaald verlof, recht op staking, de-
mocratie, gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen, stemrecht, de vertege-
woordiging van alle burgers op alle 
niveaus.

Al wat nu normaal lijkt, was dat 
vroeger niet.

Ik streef  ernaar zoveel mogelijk 
jongeren te motiveren om zich te 
engageren om mee aan politiek te 
doen. Niet voor uzelf, maar om 
dienstvaardig te zijn voor anderen.
Beste jongere, ik ben blij dat ik mij 
gedurende 15 jaar politiek geën-
gageerd heb. Aarzel niet om lid te 
worden van CD&V, actief  te zijn 
binnen het bestuur, u kandidaat te 
stellen om op de lijst te staan van 
de verkiezingen. Ik heb het gedaan. 
Het heeft me veel vreugde gebracht 
om iets te kunnen betekenen voor 
de mensen rondom mij. Het vraagt 

soms veel tijd en geduld, maar de 
dankbaarheid en tevredenheid kan 
soms ook zeer groot zijn.

Doe het!

Michèle Guiette-De Vel
Uittredend OCMW-raadslid
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Een 60-tal deelnemers 
waren er voor de jaarlijkse 
kaas- en wijnavond van 
CD&V. De hele avond stak 
in een ander kleedje : een 
andere zaal (dansstudio 
Duplex), twee Spaanse gi-
taristen als verrassingsop-
treden, de gelegenheid om 
te dansen, en natuurlijk de 
tombola met als hoofdprijs 
een uurwerk ter waarde van 
99€, geschonken door ju-
welier Vera Vanderheyden 
uit de Kapellestraat.

Voorzitter Luc Elen verwees in 
zijn inleiding al naar de verkiezin-
gen. Wat is het verschil tussen een 
burgemeester en een burgervader. Is 
de CD&V ploeg er klaar voor? Zijn 
we in staat om samen met andere 
partijen een coalitie te vormen en 
zo CD&V programmapunten te 
realiseren?

In zijn toespraak huldigde de 
voorzitter de vorige burgemeester, 
Frans Van den Eynde, die op zijn 
beurt schetste dat de steun van alle 
aanwezigen het beste hulpmiddel is 
om verkiezingen te winnen.

Ook volksvertegenwoordiger Jef  
Van den Bergh schetste het belang 
om aan alle inwoners van Aartselaar 
te tonen dat de politiek er is voor de 
mensen en niet anders om : de men-
sen zijn er niet voor de politiek. In 
een kort interview lichtte de volks-
vertegenwoordiger de stand toe van 
de banaan, de werken aan de A12 

en het belang van een doordachte 
mobiliteit in dorpskernen.

Er werd vrolijk gedanst, tot één van 
de dansers uitschoof  en haar voet 
brak. De hulpdiensten waren snel 
ter plaatse.

Heel wat later dan andere jaren 
trokken de laatste naar huis.

Luc Elen
Voorzitter CD&V Aartselaar

Terugbik op de kaas- en wijnavond 
van CD&V Aartselaar
dansen inbegrepen

Onlangs werd onze website her-
nieuwd. Ons bestuurslid Smeulders 
Mireille, tevens verantwoordelijk 
voor de website, heeft de nodige 

opleidingen gevolgd om deze up to 
date te houden. Wenst u te weten 
wie onze bestuursleden zijn, aan wie 
u uw vragen of  opmerkingen kan 
bezorgen, dan kan u deze terugvin-
den op de website. Ook de activi-
teiten die CD&V Aartselaar orga-
niseert, kan u terugvinden in onze 
agenda. Verder leest u er de nieuw-
tjes over onze gemeente alsook 
een digitale versie van de papieren 
CD&V Direct, die u nu in handen 
heeft. Dit alles en nog meer is op 
het www terug te vinden op de link 

: http://aartselaar.cdenv.be. Heb je 
een goed artikel of  informatie over 
Aartselaar? Laat het dan weten aan 
Smeulders Mireille (mireille.smeul-
ders1@telenet.be) die er voor zorgt 
dat de inhoud van onze website 
goed aangestuurd wordt.
Veel leesplezier.

Eric Hooft
Bestuurslid

GSM : 0475/54.87.26

Vernieuwde website



Armoede is een onrecht. Maak er spel van!

“Armoede is een onrecht. Maar 
er spel van!” is in Vlaanderen het 
jaarthema van zeven jeugdverenigin-
gen. In de wetenschap dat in België 
1 kind op 5 in armoede leeft, laat dit 
thema ook ons niet koud. CD&V 
Aartselaar besliste om de opbrengst 
van de kerstmarkt te schenken aan 
vijf  jeugdverenigingen in en nabij 
onze gemeente. Vier jeugdverenigin-
gen ontvingen hun deel tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie. Ons bestuurslid, 
Eric Hooft, overhandigde nadien 
ook de bijdrage aan de 92ste scouts-
groep.
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Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(Mireille Smeulders@telenet.be)
www.aartselaar.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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

Eric Hooft
Bestuurslid

GSM : 0475/54.87.26

Uit de gemeenteraad
Elektrisch aangedreven vrachtwagen?
Op de gemeenteraad van april stond 
de goedkeuring van de aankoop 
van een kleine dienstwagen op de 
agenda. Ons gemeenteraadslid Luc 
Eeckhout stelde de vraag waarom 
er niet overwogen wordt om een 
elektrische vrachtwagen aan te ko-
pen. Het zou immers goed zijn dat 
ook Aartselaar mee het voortouw 

neemt om op een groene manier het 
wagenpark van de gemeente uit te 
bouwen.

Het college had de mogelijkheid 
niet overwogen maar vond dit wel 
een goed idee. De aankoop van de 
vrachtwagen wordt uitgesteld. Er 
wordt gekeken naar de mogelijk-

heid om een elektrisch aangedreven 
vrachtwagen aan te schaffen. 

Wordt vervolgd.

Luc Eeckhout
Gemeenteraadslid

GSM : 0485/02.66.68


