
Begin niet te vroeg
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Vrijwilligers zijn de steunpilaren van onze samenleving. In het Europees jaar van de 
vrijwilliger willen we hier even bij stilstaan en de vele vrijwilligers die onze gemeente telt 
onder de aandacht brengen. Zonder deze vrijwilligers zou het verenigingsleven (cultuur, 
sport, welzijn, jeugd...) er helemaal anders uitzien, en dat is dus meteen ook wat hen 
onmisbaar maakt!

Op 17 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze schepen André Lardon. 
Ook hij was een vrijwilliger die zich al jarenlang in allerlei organisaties inzette en zijn 
steentje bijdroeg. CD&V Kruibeke zal André en zijn inzet enorm missen. 
André werd als schepen opgevolgd door Erik Blommaert. We wensen Erik veel succes 
en hebben er alle vertrouwen in dat hij deze taak vol enthousiasme zal uitvoeren!

Marc De Mayer
voorzitter CD&V Kruibeke

Woordje van de voorzitter

Contactgegevens schepenen

Erik Blommaert 
0479 91 73 58 

erik.blommaert@skynet.be

Pia De Monie 
0473 94 87 17 

pia.demonie@telenet.be

Dirk De Ketelaere 
0498 88 95 28 

dirk.de.ketelaere@telenet.be

Wist u dat er geen alcohol mag verkocht worden 
aan -16-jarigen en geen sterke drank aan -18-
jarigen (sinds de wet van 10 december 2009)? 
Met de slogan ‘Begin niet te vroeg’ wil de Ve-
reniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen 
dit aankaarten bij jongeren, ouders, jeugdbewe-
gingen, organisatoren van festivals en fuiven, 
horeca, supermarkten en winkeliers.
 
De Kruibeekse jeugdraad, jeugdbewegingen en 
de schepen van jeugd zullen dit werkjaar extra 
aandacht hebben voor de problematiek bij het 
organiseren van fuiven.
 

3 42

Gemeenteraadsleden OCMW-raadsleden

Filip Vercauteren - fractieleider
   0494 57 50 78
Christel De Kerf,  03 744 16 63
Jan Van Raemdonck, 03 744 14 64
Alfons Verhelst,  03 774 16 49

Peter Van der Meiren - fractieleider
   03 744 06 10
Els De Bock,   03 296 24 55
Herman Laureys,  0478 67 09 70
Maria Van Ruyssevelt, 03 774 53 64

CD&V Kruibeke wil dit engagement onder- 
steunen door ook de Kruibeekse nachtwinkels en 
supermarkten te sensibiliseren om de wet op de 
verkoop van alcohol en sterke drank strikt toe te 
passen.
 
CD&V-gemeenteraadslid Filip Vercauteren voerde 
samen met de CD&V-jongeren een symbolische 
actie op zaterdag 8 oktober aan de nachtwinkel 
op het Onze-Lieve-Vrouw-plein in Kruibeke.  

GEZOCHT:

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS 

voor het begeleiden van kinderen tijdens de LEERMOMENTEN.

De beste manier om voor school te werken, is door te zorgen voor een goed ‘huiswerkklimaat’: een 
huiselijke omgeving waarin er zo weinig mogelijk afleiding is.

Daarom zijn sinds oktober 2011 de LEERMOMENTEN weer van start gegaan! 
De bedoeling hiervan is om kinderen van het 3de tot 6de  leerjaar een plaats te bieden waar ze rustig 
aan hun huiswerk kunnen werken. Het hoofddoel van deze momenten is het zelfstandig leren werken… 
Elk schooljaar worden de kinderen persoonlijk aangesproken via de school.

Heeft u een beetje tijd en wil u zich graag vrijwillig inzetten voor kinderen? 
U hoeft zelf geen rekensommetjes te kunnen maken of leestechnieken te kennen.

 Het belangrijkste is dat u er bent voor de kinderen en hen op een aangename manier motiveert.
Jong of oud, ervaring of geen ervaring…!

Neem vrijblijvend contact op met 
• Alfonsine Van Lierop (03/774 33 40 Alfonsine.vl@hotmail.com)
• Tanja Van Keer (03/740 96 27 dorpshuis.kruibeke@telenet.be)

De leermomenten zijn een initiatief van Welzijnsschakels en OCMW Kruibeke, in samenwerking met de 
Kruibeekse scholen.

De polders van Kruibeke
In de polders van Kruibeke krijgt het GOG 
(gecontroleerd overstromingsgebied) stilaan 
vorm. Het gebied beslaat ongeveer één derde 
van de oppervlakte van onze gemeente. Niet 
onbelangrijk dus om goed na te denken over de 
inrichting en mogelijkheden voor de gemeente.

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft samen 
met de gemeente hierover verschillende doel-
groepen bevraagd: de jongeren, de senioren, de 
ondernemers, de socioculturele verenigingen 
en sportverenigingen.

Alle ideeën werden gebundeld en zullen gebruikt 
worden om een zo aangenaam mogelijk gebied 
te creëren waar Kruibekenaren naar believen 
kunnen wandelen, fietsen en optimaal genieten 
van het unieke natuurlandschap. Dit uiteraard 
binnen de randvoorwaarden die vanuit veilig-
heid en natuur opgelegd worden. Bovendien 
onderzoeken we ook of de aanleg van het GOG 
nog bijkomende kansen biedt voor de verdere 
ontwikkeling van de gemeente.

De lokale ondernemers worden nauw be-
trokken in het verhaal. In het kader van STEP 
(Sustainable Tourism in Estuary Parks) is er een 
doorgedreven uitwisseling tussen de drie or-
ganisatoren van natuurgebieden in Europa: Na-
tionaal Park De Biesbosch (NL), Nationaal Park 
The Broads (UK) en de Polders van Kruibeke.

De Nederlandse Biesbosch verenigde in het 
voorjaar van 2011 lokale ondernemers om samen 
te werken rond onthaal en recreatieve troeven  
in de streek. Pia De Monie werd, als Schepen 
van Middenstand,  gevraagd door de Kruibeekse 
ondernemers om deel te nemen aan het werk- 
bezoek. De groep werd in verschillende regio’s 
ontvangen en bezocht meerdere praktijkvoor-
beelden van ingerichte gebieden. Tijdens de 
gesprekken, ontstonden tal van ideeën die even-
tueel in de polders van Kruibeke kunnen worden 
toegepast.

In het najaar zullen vertegenwoordigers van 
Vlaamse ondernemersorganisaties een bezoek 
brengen aan de Engelse Broads. Ze zullen voor-
namelijk kijken naar innovatieve manieren om 
bezoekers van natuurgebieden te informeren. 

Ruimte voor jeugdbewegingen om te bouwen en 
te spelen.
Op de gemeenteraad van oktober werden 2 
concessies tussen Waterwegen en Zeekanaal 
NV en de gemeente goedgekeurd.  In Kruibeke zal 
in de Broekdam-Noord één bouwperceel en een 
speelweide ter beschikking gesteld worden aan 
KLJ  Kruibeke en Chirojongens Altena. In de Kleine 
Gaanweg in Rupelmonde is één bouwperceel en 
een speelweide voorzien voor de Scouts.
Het gemeentebestuur geeft zo ruimte aan de 

Zicht op het bouwperceel van het KLJ-lokaal en de 
gemeenschappelijke speelweide met Chiro Altena

jeugd om te spelen en een nieuw lokaal te 
bouwen.

Vrijwilligers uit Kruibeke en Moldovita bouwen samenwerking uit

In het voorjaar van 2011 bracht een delegatie 
van de provincie Oost-Vlaanderen een bezoek 
aan het Kruibeekse zusterdorp Moldovita in 
Roemenië. Pia De Monie was erbij en kreeg de 
mogelijkheid om kennis te maken met de vrij-
willigers van de plaatselijke mannen- en vrouwen- 
beweging. Ze stond versteld van de kracht 
waarmee er gewerkt wordt aan het samen-
brengen van mensen. Toch werd de nood aan 
extra knowhow aangevoeld. Toen Pia voorstelde 
om een uitwisseling op gang te brengen tussen 
de leden van Kruibeekse verenigingen en die uit 
Moldovita, werd dit met groot enthousiasme 
onthaald. 

Leo Nys en Broeder Jozef, twee van de 
Kruibeekse bezielers van het project “een dorp 
voor een dorp”, doen momenteel samen met Pia 
een bevraging bij de bestuursleden van de 

verenigingen uit Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. 
Zo willen zij te weten komen hoe de samen-
werking het best kan worden georganiseerd. 

Zin om samen met je vereniging mee te werken 
aan de uitbouw van het verenigingsleven in 
Moldovita?  Wens je meer info over het project 
of heb je interesse in de elektronische nieuws-
brief? Neem dan gerust contact op met Broeder 
Jozef (jos.wijnen@moldovita.be). Een filmpje van 
het bezoek van de Oost-Vlaamse delegatie vind je 
terug op www.tvoost.be (zoekterm Roemenië).In memoriam: André Lardon

Op 17 augustus 2011 overleed onze schepen André Lar-
don, te midden van zijn geliefde familie. Bij vele mensen uit 
onze gemeente en ver daarbuiten overheerste een gevoel 
van grote verslagenheid en droefheid. 

Vanaf zijn jeugd was André sterk maatschappelijk geënga-
geerd. Dit vertaalde zich in een grote inzet als vrijwilliger in 
vele verenigingen. Voor André was zijn latere keuze voor de 
politiek en meer bepaald voor de christen-democratie een 
logische stap die hieruit voortvloeide. 

André’s gelovige inspiratie was voor hem erg belangrijk. Dit 
vertaalde zich in een radicale keuze voor de zwaksten in onze samenleving. Op vergaderingen waren zijn 
tussenkomsten vaak gericht op het zoeken naar oplossingen voor diegenen die het moeilijk hadden. Hij 
handelde steeds in de geest van Cardijn: concrete daden waren belangrijker dan grote woorden.

We zullen André gedenken als een man met een enorme dossierkennis en een grote werkkracht. Hij 
was bovenal een man van zijn woord. Als André sprak, dan werd er geluisterd. Hij heeft zich gedurende 
zijn lange politieke carrière en vooral gedurende zijn twee jaar als schepen getoond als een bekwaam en 
gedreven politicus. Tot het noodlot toesloeg.

Als CD&V-bestuursleden en -mandatarissen zijn we dankbaar dat we met André mochten samenwerken. 
We zullen zijn engagement verderzetten. Dit is het beste eerbetoon dat we aan André kunnen brengen.
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‘Gemeentelijk infoblad CD&V Kruibeke’  

Startschot 3K-route

Colofon 
CD&V Kruibeke  
Verantwoordelijke 
uitgever: Marc De Mayer 
Website: kruibeke.cdenv.be

Vertel eens, wat houdt jullie vrijwilligerswerk in?
Stefanie: Ik ben sinds 2 jaar actief binnen “Welzijnsschakels”, een organisatie die zich inzet tegen 
kansarmoede binnen de gemeente. Ik ben vooral actief binnen de werkgroep “evenementen”. Deze 
werkgroep organiseert activiteiten rond Pasen, culturele uitstappen, en elke eerste vrijdag van de 
maand puff-in, dit is een gezellig samenzijn met de verschillende gezinnen en de vrijwilligers. Verder 
sta ik ook nog in voor de verslaggeving.
Thomas: Ik ben actief als trainer binnen de Jiu-Jitsu club van Rupelmonde. Ik sta vooral in voor de 
jeugd, ik probeer hen de nodige discipline bij te brengen en iedereen bij de les te betrekken ongeacht 
hun niveau of leeftijd. Verder ben ik ook voorzitter van Jong CD&V Kruibeke. 

Stefanie, hoe en waarom ben je betrokken geraakt bij “Welzijnsschakels”?
Stefanie: Ik heb gereageerd op een advertentie in het Fusietje omdat het initiatief mij enorm 
aansprak. Ik heb dan meer uitleg gekregen en ben er onmiddellijk mee ingestapt. Ik heb er nog 
steeds geen spijt van omdat we een heel toffe groep hebben en je krijgt enorm veel voldoening. Ik 
vind het prettig om op deze manier mijn steentje bij te dragen tot een rechtvaardigere samenleving.

Thomas, jij bent ook actief als jongerenvoorzitter?
Thomas: Inderdaad, sinds een drietal jaar doe ik dit. Na mijn Scoutscarrière wou ik mijn engagement 
verder zetten. Toen werd mij vanuit CD&V Kruibeke de vraag gesteld of ik voorzitter van de jongeren 
wou worden en ik ben hier dan ook op ingegaan. Politiek heeft mij namelijk altijd al geboeid. Samen 
met de andere CD&V-jongeren probeer ik er nu binnen het gemeentelijk CD&V-bestuur voor te zor-
gen dat de partij de jeugd niet uit het oog verliest. 

Krijgen jullie soms reacties op jullie werk als vrijwilliger? 
Stefanie: Ik merk dat de gezinnen waarmee ik samenwerk zeker en vast waarderen wat we voor hen 
proberen te doen. Ook andere verenigingen en gulle schenkers steunen ons in onze werking en dat is 
zeker hartverwarmend.
Thomas: Ook ik merk zeker appreciatie van de ouders van de kinderen waarmee ik werk binnen de 

2011 is het Europees jaar van de vrijwilliger. We 
laten twee gemotiveerde vrijwilligers, Thomas Lau-
reys en Stefanie Claessens, aan het woord over hun 
engagementen.

Dag Stefanie en Thomas, kunnen jullie zich eens 
voorstellen?
Stefanie: Ik ben Stefanie, 24 jaar, uit Bazel
Thomas: Ik ben Thomas, 23 jaar, eveneens uit Bazel

Jaar van de Vrijwilliger

Weet-je-datjes
Kruibeke is goed op weg om “fair trade gemeente “ te 
worden. Je hoort er nog van!

De website kruibeke.cdenv.be heeft op de Dag van de Afde-
ling van CD&V Nationaal een award gewonnen voor beste 
afdelingswebsite.

Raymond De Roeck is gemeenteraadslid geworden, hij werd 
verkozen als onafhankelijke op de CD&V-lijst.

Rupelmonde heeft nu een eigen kaaigedicht dankzij de wed-
strijd ‘Gedicht zoekt muur’.

De nieuwjaarsreceptie van CD&V Kruibeke vindt plaats op 
vrijdag 27 januari 2012. 

Op zondag 16 oktober werd het 
startschot voor de nieuwe 3K-route 
gegeven (3K staat voor Kruisbeel-
den en Kapellen te Kruibeke). Dit 
project, dat nog opgestart werd 
door onze dierbare schepen André 
Lardon, kan rekenen op een sub-
sidie van 19.200 euro van de 
Vlaamse Overheid.

Kruisbeelden, Mariabeeldjes en 
kapellen komen verspreid in de 
gemeente voor langs akkers en 
weilanden en zijn de getuigen van de 
vroegere volksdevotie. Het project 
wil deze objecten in ere herstellen 
en waar mogelijk landschappelijk 
beter integreren. 

Bezoek de website: kruibeke.cdenv.be

Een eerste deel van het project bestaat uit inventarisatie, geschiedschrijving en het 
peter/meterschap van de objecten van volksdevotie. Dit moest leiden tot een kort ver-
haal gekoppeld aan een wandel- en fietsroute, de 3K-route. Het tweede deel bestaat uit 
onderhoudswerken meer bepaald instandhoudingswerken na inspectie door Monumen-
tenwacht Oost-Vlaanderen. Het derde luik is landschapsherstel met onder meer straat-
meubilair, een logo met begeleidende teksten en het herstel van de ruimtelijke context. 
De nodige restauratiewerken vallen buiten de doelstellingen van dit project.

In Kruibeke werden in totaal vijftien stenen veldkapellen, zestien hangkapellen, elf in-
gemetselde kapellen, zes kruisbeelden, een houten kapel en een grot geïnventariseerd.

Jiu-Jitsu, ook als jongerenvoorzitter kan ik op voldoende 
steun rekenen.

Thomas, Stefanie, hartelijk bedankt voor dit interview.
Stefanie: Graag gedaan, via deze weg zou ik ook nog een 
warme oproep willen doen om onze “Welzijnsschakels” te 
versterken. Vrijwilligers zijn altijd welkom!

Kruibeke.TV wil meer dan ooit tussen de mensen staan.

Heb je nieuws van de buurt of  uit je straat?
Wil je iets aankaarten?
Wil je een groots gebeuren wereldkundig maken?
Dan moet je bij ons zijn!

Wie de laatste tijd aanwezig was op evenementen in Kruibeke heeft het ongetwijfeld al opgemerkt. 
Een ijverige cameraman die alle gebeurtenissen in beeld wil brengen en daarvoor ook een eigen TV-
station opgericht heeft: Kruibeke.TV. De bezieler achter dit project is Johan Arnout, we gingen op 
zoek naar zijn motivatie om als vrijwilliger met een eigen TV-zender te beginnen.

Johan, hoe is Kruibeke.TV ontstaan?

Omdat ik veel en graag film, heb ik Kruibeke.TV opgericht als cadeautje voor de inwoners van Kruibeke. 
Kruibeke.TV wil absoluut neutraal zijn en is er voor élke Kruibekenaar. Zo krijgen de vele bezoekers van 
de website een duidelijk beeld van alles wat er leeft en beweegt in Kruibeke.

Is Kruibeke.TV een succes?

Zeker en vast! Binnenkort zijn we met 16.000 inwoners in Kruibeke. Bij Kruibeke.TV hebben we ons 
éérste feestje al achter de rug. Op 4 oktober hebben jullie met z’n allen 16.000 pagina’s geopend 
op Kruibeke.TV. Dat is dus één geopende pagina voor elke Kruibekenaar! Sinds Kruibeke.TV publiek 
gegaan is en in de kranten verschenen is, zitten we op 10.000 geopende pagina’s op één maand tijd. 
Het kan wel zijn dat Kruibeke een financieel probleem heeft, als arme gemeente hebben we toch mooi 
ons éigen TV station. 

Waar vinden we de filmpjes van Kruibeke.TV?

Kruibeke.TV is een internet TV-zender en is enkel te zien op je computer of met een héél moderne 
tv die je kan aansluiten op internet. Om te kijken, typ je dus bovenaan in je Internet Explorer gewoon 
Kruibeke.TV in de adresbalk.

Hoe krijgt iemand zijn evenement op Kruibeke.TV?

Als je een organisatie wil aankondigen op Kruibeke.TV is het handig om het contactformulier te ge-
bruiken op de website en een persbericht te sturen. In de mate van het mogelijke wordt jouw evene-
ment vooraf aangekondigd en wordt daarna een videoverslag gemaakt.

Kruibeke TV
Nieuwstraat 34
9150 Rupelmonde
0496 217734

Witte lintjesactie 2011
CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij roept sa-
men met CD&V op om tussen 18 november en 25 
november een wit lintje te dragen als teken van uw 
persoonlijk engagement om:
 - Geen geweld te plegen
 - Geweld ook niet oogluikend toe te  
   laten of te verzwijgen
 - Geweldplegers aan te zetten om hulp  
   te zoeken
 - Iedereen te overtuigen om geweld te  
   doen stoppen

Op vrijdag 18 november 2011, enkele dagen vóór 
de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld 
tegen Vrouwen, organiseren V&M Kruibeke en 
Temse samen een lokale actie om de campagne 
kracht bij te zetten.

In de voormiddag zullen vrouwen en mannen van 
CD&V de marktbezoekers in Temse een wit lintje 
aanbieden. In de namiddag wordt actie gevoerd aan 
de Delhaize in Kruibeke en aan de GB in Rupelmonde. 
Mensen die het witte lintje opspelden, zeggen 
hiermee: ‘ik veroordeel het geweld op vrouwen en 
beloof zelf nooit geweld op vrouwen te plegen’.
Dit jaar willen we tijdens de actie extra aandacht 
vragen voor ouderenmisbehandeling. Binnen het 

gevoelige thema van intrafamiliaal geweld is het 
geweld op ouderen, wat grotendeels in gezins-
verband plaatsvindt, vaak helemaal taboe. Bij 
ouderenmisbehandeling is er ook meer en meer 
sprake van partnergeweld, want de laatste jaren 
is er een duidelijke stijging in het aantal gevallen 
waarbij de partner de dader is. 

Op vrijdag 25 november 2011 is senaatsvoor-
zitter Sabine De Bethune  te gast in kasteel 
Wissekerke in Bazel. Zij zal de problematiek 
schetsen en de eisen vanuit V&M toelichten. 
Iedereen is van harte welkom om samen de 
discussie te voeren (gratis inkom, hapje en 
drankje zijn voorzien).


