
Verantwoordelijke uitgever: Wilfried Van den Acker, Waterstraat 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

Uitnodiging 
CD&V organiseert op 21 september 2013 voor de eenenveertigste keer ‘ons seniorenfeest’. 

Het opzet van het eerste seniorenfeest in 1972, een initiatief van Michel Van Dessel met het toenmalig CVP-

bestuur, was om alle bejaarden van de gemeente iets aan te bieden uit hun tijd. De traditionele verenigingen 

gaven in die tijd jaarlijks wel een teerfeest, maar omdat het aanbod aan verenigingen voor senioren toen bijna 

onbestaande was, viel er weinig te beleven specifiek voor de ‘bejaarden’.  

De seniorenverenigingen hebben tegenwoordig zo vele activiteiten en voor onze huidige senioren is zoveel 

vanzelfsprekend. Ons seniorenfeest is ook met zijn tijd meegegaan, zodat het naast zijn trouwe publiek ook 

steeds weer nieuwe senioren weet aan te trekken. We hopen dat u ook dit jaar weer massaal naar de veilinghal 

komt om de ambiance mee te helpen verzekeren. Niemand minder dan Vlaams minister-president Kris Peeters 

zal de gelegenheidstoespraak houden en Rudy Jones zorgt voor de animatie. 

Het programma ziet er uit als volgt:  

13:30u. Welkom door CD&V-voorzitter Wilfried Van den 

Acker 

13:45u. Optreden van Rudy Jones 

14.30u. Pauze 

15.00u. Gelegenheidstoespraak door Kris Peeters 

15.30u. Tweede deel van het optreden van Rudy Jones 

15.45u. Toespraak van Eddy Vercammen, fractieleider CD&V-

SKW, ere-burgemeester 

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. 



 
1978: wie kent deze mensen nog? 

 
1982: voormalige burgemeesters Van Calster en Van 

Dessel en schepenen Van den Eynde en Busschots 

 
2005:veel grijze haren, of geen… 

 
2005:iedereen helpt mee voor een vlotte bediening 

 
2006: enkel bekende koppen waren aanwezig 

U vindt hier een compilatie van foto’s van meer 

dan 40 jaar CVP-CD&V seniorenfeest. Het zijn 

herinneringen aan heel wat oud bekenden 

waarvan er sommigen niet meer zijn. 

Op de website van CD&V vindt u een grotere 

digitale fotoverzameling van 2004 tot nu. U kan 

deze herinneringsfoto’s van het seniorenfeest 

steeds opvragen. 

 
2006: ambiance met vader Abraham 

 

 
2007: tijd voor een gezellige babbel 

 

 
2008: Albert Vaes wint de hoofdprijs van de tombola 



 
2008: het korenfeest  

 

 
2009: Ann Hermans, nationaal seniorenvoorzitter helpt 

mee tijdens de tombola 

 
2009: er was gelegenheid om een dansje te plaatsen 

 

 
2010: de vrouwen aan tafel … 

 

 
2010: … terwijl de mannen de tombolaprijzen gaan 

ophalen 

 
2011: optreden van KAV-Waver 

 

 
2011: les lacs du Connemara 

 

 
2012: viering van Jules Dockx, ooit Belgisch kampioen 

wielrennen 

 
2012: vieruurtje met pistolets en koffiekoeken 



Ons Seniorenfeest: 

reeds 40 jaren een 

topper! 

Het eerste herfstfeest in 

1972 had met het toenmalige 

idool Bob Scholte als 

gastvedette zo’n succes, dat er 

een tweede, derde, … en 41ste volgde.  

De hallen van de veiling (nu BelOrta) moesten soms tot 

1000 senioren opvangen. ‘De veiling’ is tot op heden het 

kader gebleven van deze jaarlijkse happening. Driemaal 

werd binnen de veiling van locatie veranderd. 

Uiteindelijk werd de evenementenhal de vaste stek  

voor ‘ons seniorenfeest’. 

In die 40 jaren waren de eminente sprekers die de 

revue passeerden is ook indrukwekkend: Wilfried 

Martens, Leo Tindemans Paul De Keersmaker, Rika De 

Backer, Luc Van den Brande, Guido Verhaegen en 

recentelijk: An Hermans, Koen Van den Heuvel, Jo Van 

Deurzen, Servais Verherstaeten. Zij brachten elk een 

eigentijdse boodschap voor onze senioren. 

Ook de ontspanning was steeds gevarieerd met mensen 

van bij ons zoals : KAV Elzestraat, KAV-sisters O.L.V.-

Waver, de dansgroep derde leeftijd van het Centrum, 

SHAIDA van zuster Sheila Wood Hudd, de gebroeders 

Verreth, het Wavers Jeugdkoor, het kwartet:Marina 

Remonneke, Luc en Stanske en Flavie, de gezamenlijke 

parochiekoren, de Oldtimers, volksdansgroep KBG 

Elzestraat en nog vele anderen kleurden het feest. 

Ook vedetten van buiten onze gemeente mochten niet 

ontbreken: Acrobaten van Cardini’s, Juul Cabas, ‘t 

Schurend Scharnierke en de modeshow van 1850 tot 

1930, Marc Deckx, Vader Abraham, Connie Neefs, 

Tirolergruppe Flösser, Jacques Raymond, De zingende 

Schoenmaker en Bobby Prins, 

Na die vele jaren is het ook gepast de organisatoren 

Edmond Jannes en Harry Vermeir te bedanken. Speciaal 

vermeld ik Guido Op de Beeck die nu reeds meer dan 

tien jaar een vaste waarde is voor de organisatie en de 

logistiek van het huidig ‘ons seniorenfeest’. Daarnaast 

danken wij de directie van de veiling, de massa 

vrijwilligers die in de loop der jaren meewerkten om dit 

feest mogelijk te maken, het Rode Kruis dat steeds 

paraat was, de schenkers van prijzen voor de tombola 

en de duizenden senioren die zich jaarlijks hebben 

vermaakt. 

Inspraak zonder inzicht leidt tot 

uitspraak zonder uitzicht 

De CD&V-senioren van Sint-Katelijne-Waver blijven in 

de toekomst het CD&V-programma volgen. Daarbij staat 

een leeftijdsvriendelijke gemeente centraal. Het is 

immers wachten op de definitieve meerjarenbegroting 

van de huidige meerderheid om te weten wat voor 1/3 

van het kiezerskorps nl. ‘de senioren’ zal worden 

gerealiseerd. 

De CD&V-senioren willen het klankbord blijven van de 

ouderenverenigingen. Het is immers in het 

verenigingsleven dat het hart klopt van al wie zich 

sociaal en vrijwillig engageert.  Dat de nieuwe 

meerderheid het verenigingsleven nu moet gaan 

bevragen, bewijst dat hun beslissingen eerder worden 

ingegeven door een technocratische benadering dan 

door een warme verbondenheid met de mensen.  

Concreet gaan de CD&V-senioren voor volgende 

prioriteiten:  

 de realisatie van het Woonzorgcentrum 

 een veiligere stationsomgeving (zie het masterplan 

stationsomgeving in het zilverboek) met op korte 

termijn een brug voor fietsers naast de bestaande 

brug  

 een goed circulatieplan voor de Markt in het 

Centrum 

 een overdekte petanquebaan  

 het behoud van de jaarlijkse seniorenreis. 

Als er een dienstencentrum komt, zullen wij er op toe 

zien dat dit geen concurrentievervalsing vormt voor de 

eigen ouderenverenigingen. 

De senioren beseffen zeer goed dat het gratis verhaal 

van het Openbaar Vervoer moeilijk vol te houden is. 

Maar betaalbaar -mits sociale correcties- en bereikbaar 

lopen hier hand in hand. CD&V blijft daarom ijveren 

voor een openbaar 

vervoeraanbod dat alle kernen 

met elkaar verbindt (buslijn 1 en 

3). Voorlopig alternatief kan 

zijn een gemeentelijke 

dienstverlening op locatie.  

En nu wachten op realisaties.  

Raymond Van Campenhout  

Voorzitter CD&V-senioren 

www.cdenvskw.be 
 


