
 

Uitnodiging voor ons 

GROOT SENIORENFEEST 
zaterdag 26 september 2015 

veilinghallen Sint-Katelijne-Waver 
vanaf 13:30u  

 

gastspreker 

Kathleen Helsen 

 

charmezanger 

Dennie Damaro 

Op onze traditionele locatie van veiling Belorta 

vindt op zaterdag 26 september ‘ons groot 

seniorenfeest’ plaats. Het feest wordt nog 

steeds gratis aangeboden. 

Wij hebben weer een sprankelend programma 

voorzien met muziek van Dennie Damaro en een 

woordje uitleg over wat senioren van onze 

regeringen mogen verwachten door Vlaams 

parlementslid Kathleen Helsen. 

Daarna wordt bij een broodjesmaaltijd met 

koffie of thee nagekaart en besluit het geheel 

met een grootse tombola. Alle senioren zijn 

hartelijk welkom. 

Wij hopen van harte u te mogen 

begroeten 
INFORMATIE en VERVOER 

015 20 05 65 of 0495 50 40 65 

OOK VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS 

Kom ook eens kijken op www.cdenvskw.be of onze 

Facebookpagina 



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

Wie zijn de CD&V-senioren en wat doen ze? 

Het startschot voor het ontstaan van de CD&V – senioren gebeurde te 

Gent op 20 april 1991 tijdens een partijcongres dat handelde over ‘jong en 

oud, leeftijd kent geen grenzen’. Op dat congres werd de lans gebroken 

voor een ouderenbeleid dat uitgaat van een globale visie op de oudere 

bevolking in de samenleving, met als centrale doelstelling de integratie en 

participatie van de senioren in het beleid.  

Volgend jaar, in 2016, bestaan ze dus 25 jaar en dat gaan ze zeker vieren!  

Binnen CD&V vormen ze de brug tussen de partij en de vele senioren. Ze vertolken er de standpunten aangaande de 

maatschappelijke uitdagingen voor senioren die een politieke vertaling dienen te krijgen.  

Wist je dat CD&V samen met Groen! de enige partijen zijn die een seniorenwerking heeft?  

De CD&V-senioren werken op het lokale, regionale, provinciale, nationale en zelfs Europese niveau. Op al deze 

niveaus organiseren ze activiteiten, brengen ze senioren samen, vormen ze mensen en voeren ze acties. 

Zin om mee te doen? Contacteer dan Wilfried Van den Acker op 0475 48 84 07 of wilfried.vandenacker@telenet.be 

of Clement Wuyts op 0495 77 50 52 of clement.wuyts@telenet.be  

Enkele sfeerbeelden van ons seniorenfeest van vorig jaar: 

 

Jong CD&V organiseert: 

Uw kleinkinderen staan op het punt om het ouderlijke nest te verlaten en alleen of samen met hun partner een eigen 

stekje te zoeken. Maar waarop moeten ze allemaal letten als ze een appartement of huis gaan bezichtigen? Wat 

bepaalt de waarde van de eigendom en hoe komen ze te weten wat financieel haalbaar is voor hen? 

Op 16 oktober 2015 organiseert JONG CD&V Sint-Katelijne-Waver een infoavond 

over (samen)wonen, bouwen en lenen. Enkele experts geven een heldere uitleg op vlak 

van bijvoorbeeld leningen, samenwoningsvormen en de financiële gevolgen daarvan. Een 

zeer leerrijke avond dus.  

Deze infoavond vindt plaats in zaal Offendonk, Den Haes 8 te Sint-Katelijne-Waver vanaf 20:00u. De inkom is 

 gratis!  Vertel het door aan familieleden, vrienden en kennissen.


