
Editie 2011

De foto’s van Ons Seniorenfeest 2010 kunnen bezichtigd worden en besteld aan € 0,20/stuk

Beste Katelijnse en Waverse senioren,

Op zaterdag 24 september 2011 organiseert CD&V voor de 38ste keer
haar gratis ‘seniorenfeest’ in de veilinghallen aan de Mechelsesteenweg
(hoek Kempenarestraat). Aanvang 13.30u.

Niet minder dan Vlaams minister Jo Van Deurzen is gastspreker op ons
38ste seniorenfeest. Als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
is hij een echte kenner van onze huidige zorg- en welzijnsmaatschappij.
Hij kan ons, beter dan wie ook, vertellen hoe Vlaanderen de uitdagingen
in de ouderen en welzijnssector aanpakt.

Voor het vermaak zorgen ‘mensen van bij ons’. De dames van KAV -
O.-L.-V.-Waver gaan u vermaken met interpretaties van muziek voor
iedereen. Ook voor ‘nieuwe’ senioren, geboren in 1951, is dit gratis
aangeboden feest een aanrader. Zij zijn van harte welkom.

Het programma ziet er uit als volgt:

13.30u. Welkom door CD&V voorzitter Herman De Voeght;
13.45u. 1ste deel van het optreden van KAV- O.-L.-V.-Waver;
14.15u. Toespraak van OCMW voorzitter, Paul Van Rompaey;
14.30u. Pauze;
15.00u. Gelegenheidstoespraak door Vlaams minister Jo Van Deurzen;
15.25u. Toespraak van burgemeester Eddy Vercammen;
15.45u. 2de deel van het optreden van KAV- O.-L.-V.-Waver;
16.15u. Gratis koffie, broodjesmaaltijd met koffiekoek;
16.45u. Verkoop tombola en afhalen van de prijzen;
17.45u. Afronden en toog open tot…

De deuren zijn open vanaf 12.30u.

Wij hopen u van harte te mogen begroeten.

Uw burgemeester 
Eddy Vercammen

Zal jij dan nog voor mij zorgen?



CD&V kiest in de OCMW-raad om het
nieuw woonzorgcentrum (WZC) te bou -
wen in publiek-private-samen werking (of
PPS). Dit is een formule waarbij de
publieke sector (het OCMW) aan
één private partner de
opdracht geeft om, in ons
geval, een nieuw WZC te
bou wen. De private
part ner met o.m. een
architect, aan ne mer
en bank bun delen hun
krach ten om de bouw
te rea li se ren, als het
ware sleutel op de deur.

Waarom interessant ?
Vooral het feit dat de
bouwprijs goed koper is en de
bouwtijd korter zijn voor CD&V van
doorslaggevende aard geweest om te
kiezen voor de formule PPS. Onze late
beslissing heeft vooral te maken met het
feit dat op 16 juni  2011 het ministerieel
besluit  ver scheen dat toelaat subsidie
aan te vragen voor de bouw van een
woon zorg centrum in de PPS-formule.
Voorheen was dat niet mogelijk. Deze
subsidie bedraagt onge veer 50% van de
bouwprijs en bedraagt voor ons
ongeveer 6.000.000 euro. 

De CD&V raadsleden in het OCMW
hebben op dit besluit geduldig gewacht
en zich niet te laten opjagen door
onheils   profeten die het huidige rusthuis
de deuren al zagen sluiten. Eind 2014
moet het huidige WZC aan ge past zijn of
de nieuwbouw gerea li seerd. Dat komt
snel dichterbij, maar met de voorziene
subsidie wordt het nieuw WZC een feit. 

Welke PPS formule ?
Uit een lijstje van diverse mogelijk he den
onthouden we de meest interes san te : de
DBF en DBFM wat staat voor Design (D),
Build (B), Finance(F) en Main tain (M). In
gewoon Nederlands: de archi tect, de
aannemer, de bank, het onder houd. Een
werkgroep kiest de komende weken
voor de beste for mule waarna de OCMW
raad en via overleg de gemeente een
beslis sing neemt.

Het programma van wensen
Om het project woonzorgcentrum een
concrete vorm te geven is er een wen sen -
 programma opgemaakt. Een stuur groep
van OCMW perso neels leden en politici
werkte twee jaar aan ”een blauw   druk”
voor de architect. Aan de hand van dit
lijvige document kan de architect zijn
plan tekenen. Een deel van het rapport
beschrijft waaraan de infra structuur
moet voldoen (opper vlakte, indeling ea). 

Wie het huidige rustoord een beetje
kent weet dat de kamers van de bewo -

ners links en rechts gesitueerd zijn in een
lange gang. Zo zijn er drie verdie pingen
en de enige gemeen schap pe lijke leef -
ruimte (lees cafetaria) is op het gelijk -

vloers. Het geheel is te verge lijken
met een ziekenhuis.

Het nieuwe WZC ziet er
totaal anders uit. De
bewo nerskamers worden
gegroe     peerd per acht.
Die acht vormen op zich
een leefgroep met een
eigen ontmoe tings -
ruimte. Twee leefgroepen

vormen samen dan weer
een afdeling met eigen leef-

en eetruimte, afde lings keuken
en wellnessruimte. De bewo ners -

kamers zijn modern ingericht met TV en
internet aan sluiting, een slaap gedeelte
maar ook met ruimte voor een salon en
eettafel. Het sani taire gedeelte is
volledig uitgerust en aangepast aan de
moeilijkste zorgen en wordt afge slo ten
met een zorg wand. De verpleegpost
heeft zicht op de ganse afdeling.

Wie in het nieuwe WZC binnenstapt
passeert eerst langs een “dorpsstraat”
met een aantal gemeenschappelijke
dien s ten. Behalve de onthaalbalie zijn er
ook de kapper, manicure, pedicure, kiné -
ruimten, wasserette, vergader ruim  ten,
de stille ruimte, burelen en wel ness -
 ruimten. Het is de bedoeling dat de
mogelijkheden die hier zijn ook worden
opengesteld voor een breder publiek.
In de ruime cafetaria kan men – al dan
niet met de bewoner- een lichte maal tijd
nuttigen en deelnemen aan de tal rijke
animatieactiviteiten van het WZC.

CD&V wenst de bewoners van het woon -
zorgcentrum blijvend te laten
deelnemen aan het gemeen schaps le ven
en ander zijds de lokale gemeen schap

meer te betrek ken bij het leven in het
WZC. Het is een ambitieus maar nood za -
ke lijk plan.

Voorlopig geen Lokaal Dienstencentrum
Een Lokaal Dienstencentrum (LDC) is een
thuiszorgvoorziening met als opdracht
de gebruikers zo veel moge lijk te onder -
steunen opdat zij zo lang moge lijk zelf -
standig thuis kunnen blij ven wonen.
Daarom vindt men er een waaier aan
dienstverlening en geva rieerd aanbod
aan activiteiten. Diensten zijn o.m. aan -
bie den van warme maal tijden, hulp bij
bood schap pen en huis houdelijke klus sen,
aan bie den van buurt hulp, onder steu nen
of verhogen van de mobiliteit, pedicure,
wassalon, kapsalon en dieet advies.
Activiteiten zijn vooral vormend van aard
(cursus sen) of recreatief (biljart, kaarten,
wandelen, fietsen, turnen enz.) 

CD&V erkent de nuttige functie van zo’n
LDC maar wenst eerst voorrang te geven
aan de bouw van een nieuw woonzorg -
centrum.  De functies die in een LDC
worden aangeboden (maar er nu nog
niet zijn) worden tegelijkertijd uitge -
bouwd. We denken dan in de eerste
plaats aan het aanbieden van buurthulp
en hulp bij boodschappen en huishou de -
lijke klussen. Van de voor ziene vormen de
en recreatieve activi teiten worden er nu
ook al veel geor  ga niseerd door plaat se -
lijke senio ren verenigingen. Alvorens te
besluiten tot de bouw van een LDC met
bijho ren de uitgave is het wenselijk dat er
een behoeftenonderzoek gebeurt dat de
noodzaak aantoont. Vermits het geheel
werkt met vrijwilligers moet ook daar de
nodige aandacht aan geschon ken
worden. De OCMW raads leden heb ben
blijk gegeven van gezond verstand en
goed beheer door te beslissen om voor -
 lopig geen lokaal dienstencentrum te
bouwen maar te wachten tot na de
bouw van het woon zorgcentrum.

CD&V kiest voor de bouw van een nieuw rusthuis
in samenwerking met een privé partner.

Zicht op de achterzijde met de cafetaria

Vooraanzicht
met ingang van het
huidige rusthuis



Wist u dat
• Onze CD&V- voorzitter dit jaar een

senior geworden is van 70.
• De CD&V –senioren dit jaar zijn

aangegroeid tot 196.
• U die ploeg kan vervoegen door onze

voorzitter te contacteren.
• De CD&V senioren dit jaar 20 jaar

bestaan,
• De CD&V senioren in SKW dit jaar zes

jaar bestaan.
• Onze rubriek ‘wist u dat’ concurrentie

krijgt van andere partijen.

• De ‘sandwichgeneratie’ de generatie
is die doorgaans zorgt voor de ouders
en dikwijls ook voor de opvang van
de kleinkinderen.

• De actie gratis warme maaltijd (mei -
juni) 209 liefhebbers had waarvan 15
nieuwe klanten werden ingeschreven.

• 114 mantelzorgers in de bloemen
werden gezet in juni ll..

• Het 25ste tuinfeest in het rusthuis
500 aanwezigen telde.

• u informatie over de seniorenflats
‘residentie offendonk’ kunt bekomen
op de dienst thuiszorg van het OCMW,
bij Chris CABUY of Davina ARYS
(tel. 015-31 31.35).

Wist u nog dat 
• De eerste lijnen voor de realisatie van

de Ring om Mechelen (R6) 42 jaar
geleden op kaart werden gezet.
(1969)

• 28 jaar geleden (1983) het eerste lintje
werd geknipt voor de opening van de
R6 tussen de E19 en de
Mechelsesteenweg op de plaats van
het huidige ronde punt. 

• In het najaar 2011 eindelijk de werken
aan de doortrekking van de R6 tot de
Putsesteenweg zullen starten.                                                                                                               

Wij hebben een afspraak bij Juul Docx in
‘residentie Offendonk’ op de koudste
14de juli sedert de waarneming. Juul of
‘Juleke’ woont samen met Jetteke op het
nummer 7 sedert oktober 2008. Als
gebo ren en getogen Katelijnenaar (hij is
85) heeft hij zijn vaste stek gevonden in
‘residentie Offendonk’.

Juul en de koers
Bij onze aankomst kijken Juul
en Jetteke naar de ronde
van Frankrijk, waar Jelle van
Endert een stukje geschie -
denis schrijft over de legen -
darische Tourmalet.
Dit brengt ons naadloos tot zijn
hobby, het wielrennen dat hij vele
jaren zelf heeft beoefend. Eerst bij de
liefhebbers, waar hij naar eigen zeggen
geen potten brak maar later als veteraan
(35+). Hier was Juul wel uitblinker en
werd o.m. kampioen van België in 1972
in Sint-Katelijne-Waver op de cyclocross
omloop aan het fort Bosbeek. Dat jaar
verloor hij met een banddikte het
wereld kampioen schap van Max Mayer in
Oostenrijk. In 1974 werd hij opnieuw
Belgisch kampioen in Bekkevoort. 

Juul en zijn residentie
Als gewezen ‘metser’ heeft hij nog
gezorgd voor de ‘finishing touch’ van
huize Offendonk. Hij heeft er immers de
rondliggende stenen ingevoegd zodat
onkruid geen kans kreeg. 

Juleke  en Jetteke voelen zich de
‘anciens’ van het gebouw. Na omzwer -
vingen in de Lemanstraat (twee maal) en
het Waverstraatje hebben zij nu hun
vaste stek gevonden. Zij waren de
tweede bewoners van de residentie.
Stilaan vulden de andere flats zich met

Katelijnenaars op leeftijd. Nu nog
zijn het vooral Katelijnenaars,

maar ook familie van inwo -
ners van onze gemeente (die
dichter bij hun familie willen
wonen) die de flats huren.
Dankzij de goede zorgen
van het OCMW wordt hun

vijf maal per week een smake -
lijke maaltijd geleverd. Zij

maken samen met andere bewo -
ners regelmatig gebruik van de cafetaria
van het Woon en Zorgcentrum o.m. door
deelname aan de Bingo dins dag en
donderdag namiddag. Dit schept meteen
ook een band met de bewoners en hun
families van het rusthuis.

Juul en de ‘drie offendonkertjes’
Met de systematische bezetting startte
ook het buurtleven. Bij mooi weer wor -
den steevast tafel en stoeltjes en een
parasol buiten gezet en worden sterke
verhalen vertelt van vroeger. Van het een
komt het ander en geleidelijk groeide de
Offendonkfamilie en werd zaal Offen -
donk ingehuldigd. Maandagnamiddag
mag men noch Juul, noch Jetteke storen
want dan zijn zij cafébaas voor de weke -

lijkse kaartnamiddag van 13 tot 18 uur.
Spontaan groeide er ook een soort
feestcomité. Juul, Willy en Renéke
zorgen voor organisatie, uitbating café
en inrichting van andere activiteiten.
Vlug had het trio een koosnaam ‘de drie
offendonkertjes’.  Zij zijn een soort feest -
comité en organiseerden ondermeer een
koud buffet en koffiekoeken voor de
bewoners. Op 7 augustus ll. was de BBQ
een voltreffer: er waren immers meer
dan 80 aanwezigen. De bewoners nemen
gratis deel, dankzij de opbrengst van de
cafetaria. Een traiteur zorgde voor de
BBQ met alles er op en er aan (ook de
afwas). Nu ook de tuin mooi is aange -
legd is het ook buiten aangenaam ver -
toe ven.

Veiligheid boven alles
Besluiten doen wij met een voorval dat
bewijst dat ook de veiligheid van de
bewoners gegarandeerd is. Op een nacht
omstreeks 3uur werd iedereen opge -
schrikt door de alarmsirene. Bij nader
inzicht leek een uitgeblazen kaars zoveel
rook te hebben achter gelaten dat de
detector dit signaleerde. Ook te lang
gebakken spek of een steak zorgde al
voor eenzelfde fenomeen. Gelukkig
bleef het bij deze kleine voorvallen.
Wij wensen alle bewoners nog veel geluk
en aangename momenten in residentie
Offendonk. 

Het leven zoals het is in ‘residentie Offendonk’

De ‘drie offendonkertjes’ in zaal offendonk tijdens de kaartnamiddag maandag Met de opbrengst van de drank wordt er gefeest



Editoriaal

Eén jaar voor de verkie zingen
blikken de CD&V-senioren
terug op de con   crete realisatie
van de bejaarden flats en
kijken vooruit naar de nieuw -
bouw van een Woon zorg -
centrum (WZC). Het is een
greep uit realisaties voor
senioren uit onze gemeente.
Bewoners van de bejaarden -
flats geven hun eigen ‘onge -
zouten’ mening over het
reilen en zeilen in den Haes
nummer 8 of ‘residentie
Offendonk’.

Ook de plannen voor de bouw
van een Woonzorg cen trum
(WZC) zijn in die mate
concreet dat een woordje
uitleg voor u van pas komt.

Met onze bevraging (enquête)
als bijlage bij deze uitgave
willen wij zo veel mogelijk per
leeftijd verne men welke
thema’s en con cre te projecten
nauw aan uw hart liggen.
Deze enquête onder de
senioren zal mee bepalend
zijn voor het CD&V
programma voor de komen de
legislatuur 2013 - 2018. Vul
het formulier in en stop het in
de bus op het senio ren feest
dan krijgt u hiervoor een
presentje. 

Raymond Van Campenhout
Voorzitter CD&V-senioren
Sint-Katelijne-Waver

Bekende Katelijnenaar (BK) wordt
gemeenteraadslid
Willy Van Looy, BK  werd in 2006 verkozen
tot gemeenteraadslid voor CD&V en zetelt
sedert 2007 ook effectief in de gemeente -
raad. Als CD&V Gemeenteraadslid heeft
Willy zijn strepen verdiend o.m. door zijn
tussen kom sten bij de herinrichting van de
Generaal De Schachtstraat en bloemen -
versiering in de deelgemeenten.

Dit zijn dossiers waarop hij nog steeds fier
is. De positieve respons die hij van de
bewoners mocht ervaren werd door hem
meer dan gesmaakt. Ook op partij poli tiek
vlak zal Willy geen enkele vergadering
missen en tussenkomen waar hij het nodig
vindt. Hij is tevens een graag geziene
mede werker op ons seniorenfeest,
buurtborrel, jaarmarkt of andere activi -
teiten. Een tafel springer is hij alleszins
niet, maar wanneer hij aanvoelt dat som -
mige standpunten indruisen tegen de
Katelijnse burger zal hij ten volle zijn
mening te kennen geven. 

Als lid van de politieraad BODUKAP is hij
vooral begaan met de plannen en de
bouw van het toekomstige politie commis -
sariaat in het voormalige klooster van
Hagelstein. Eens de bouw ervan start in
2011 kan hij een oogje in het zeil houden
op de werken vanuit zijn tuin.  

Naast de politieraad is Willy ook lid van de
regionale adviescommissie van IVERLEK.

Over voetbal, fietsen en groente
Als ex-voorzitter van zaalvoetbalclub Kate -
lijne en stuwende kracht van FC Katelijne
kan hij een aardig woordje meepraten
over het voetbal in Sint-Katelijne- en
O.-L.-V.-Waver. 

Als gewezen VIP medewerker bij het Kam -
pioen schap van België in Sint-Katelijne-
Waver (1987) werd hij opgevist als
bestuurs lid bij de inrichting van de jaar -
lijkse koersen in Kate lijne Centrum. Recent
wandelde hij, zonder voorberei ding, de
dodentocht in Bornem uit. Proficiat. 

Gekend als gewezen medewerker van de
veiling (productverantwoordelijke) heeft
hij nog steeds een kennersoog voor de
beste groente. Getuige daarvan zijn de
eigen (groente)tuin als uitlaatklep in geval
van mentale overlast.

Familieman in dienst van de gemeenschap
Naast de voltijdse job zoals hierboven
beschre ven is Willy sedert 2010 ook voltijds
grootvader. Een tweeling die hem, samen
met zijn Maria heel wat stressmomenten
doet relativeren. 

De ambities die Willy nog koestert en
gerea liseerd wil zien zijn: de Stations -
straat, het rusthuis (Woon en Zorg cen -
trum), het gemeenschapscentrum, een
definitieve oplos sing voor de parkeer -
problematiek in het centrum en het
Waverstraatje.

Willy Van Looy is iemand die in de
Katelijnse gemeenschap graag is gezien
om zijn inzet, werkkracht, humor en
persoonlijkheid. Kort gezegd iemand
waarop men kan rekenen.

Actieve senior Willy Van Looy

Willy Van Looy in de afgewerkte Generaal De Schachtstraat.

Willy bij de lotjesverkoop op het seniorenfeest in
gezel schap van An Hermans, Nationaal voorzitter van
CD&V –senioren.


