
Op onze nieuwjaarsreceptie op 10 januari in “Ons Parochiehuis” van de El-
zestraat was meer volk dan verwacht. De zaal puilde uit en er moesten tafels 
en stoelen worden bijgezet om iedere bezoeker een plaatsje te kunnen geven.
Na de inleiding door de afdelingsvoorzitter Wilfried Van den Acker nam mi-
nister van justitie Koen Geens het woord. Los uit het vuistje wist hij alle aan-
wezigen te boeien met actuele thema’s en met een degelijke uitleg over wat 
CD&V als “leidende” partij betekent.
Iedereen ging tevreden naar huis na het nuttigen van enkele hapjes en drankjes.
Op naar volgend jaar.

Beste lezer,

Een gemeente waar iedereen meetelt en ertoe 
doet, daar geloven wij in. En daar willen we sa-
men met jou voor gaan. Meer nog dan een po-
litieke partij, is CD&V een beweging van geën-
gageerde mensen. Er lijken altijd redenen te zijn 
om aan de kant te gaan staan, maar zo komt nie-
mand vooruit.  Ik nodig u uit om het heft in han-
den te nemen om mee te werken aan het creëren 
van een sociaal en ecologische vooruitstreven-
de leefomgeving, waar mensen zich verbonden 
voelen met elkaar.

Onze partij gaat voor het moedige midden, het 
evenwicht: voor economische groei én sociale 
vooruitgang. Onze afdeling wil mee werk maken 
van een gemeente waar het goed is om te leven, 
waar een jong gezin afspraken kan maken om 
hun arbeidstaken af te stemmen op hun gezins-
leven, waar mensen die een leven lang hebben 
gewerkt, met volle teugen kunnen genieten van 
een nieuwe fase in hun leven en dit dankzij een 
toereikend pensioen en de garantie dat er voor 
hen gezorgd zal worden als er hen iets overkomt, 
waar bewoners en verenigingen zorgen voor 
leven in de brouwerij, waar jonge mensen die, 
eenmaal ze hun opleiding achter de rug hebben, 
vol vertrouwen de stap kunnen zetten naar een 
job of innoverende onderneming, waar mensen 
voor elkaar zorgen, hierin gesteund door een 
overheid die het belangrijk vindt dat mensen 
elkaar bijstaan en die aandacht heeft dat nie-
mand uit de boot valt. 

Wilfried Van den Acker
voorzitter CD&V 

Sint-Katelijne-Waver
wilfried.vandenacker@telenet.be

SINT-KATELIJNE-WAVER.CDENV.BE
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Op 24 januari 2015 overleed ereschepen Jozef Bauweleers. Jef 
werd op 19 december 1921 in de Elzestraat geboren. Hij studeerde 
mechanica aan de TSM. 

Al van jongs af was hij erg actief in het sociale en culturele leven. Zo 
was hij oud-leider van de K.A.J. en een begenadigd acteur. Hij speelde 
samen met de bekende acteurs Jan Reussens en Vic Moeremans. In 
1939 werd hij lid van het ACV en als overtuigd Vlaming was hij ook 
vaak aanwezig op de IJzerbedevaart. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
leefde hij 21 maanden ondergedoken bij een familielid op de Nieuwen-
dijk. Op 30 maart 1948 trouwde hij met Maria Crosiers. Beroepshalve 
werkte hij als bediende bij de Mechelse Tuinbouwveiling.
Jef nam voor het eerst aan gemeenteraadsverkiezingen deel op 12 ok-
tober 1952 en werd verkozen als CVP-gemeenteraadslid. In 1959 werd 
hij lid van de C.O.O. (het toenmalige OCMW). Hij werd schepen op 8 
januari 1965, met Cultuur als bevoegdheid. In 1983 werd hij eerste 
schepen, bevoegd voor Openbare werken. 
De lijst van realisaties is te lang om hier op te sommen, maar de be-
langrijkste willen wij u zeker niet onthouden. Zo is de sociale woonwijk 
Hogevelden er via de Duffelse Volkswoningen op zijn initiatief geko-
men, alsook sporthal Leyland, de gemeentelijke zwembaden en de res-
tauratie van beide Midzeelhoeven. Hij voerde daarnaast ook subsidies 
voor de verenigingen in. Naast deze grote verwezenlijkingen stond hij 
ook altijd paraat om de kleine problemen van de mensen op te lossen.
Na een indrukwekkende politieke carrière van 30 jaar schepen, nam 
hij eind 1994 afscheid van de actieve politiek. Niettemin bleef hij de 
activiteiten en realisaties van CD&V, de gemeente en de Duffelse 
Volkswoningen nog lang op de voet volgen.
In zijn vrije tijd ging hij graag op uitstap naar Klein-Brabant en Zeeuws- 
en Frans-Vlaanderen. Hij was tevens medestichter van Erf en Heem en 
lag samen met zijn vrouw aan de basis van het culinaire evenement 
“Waverlandse voorjaarsgroenten”. Van 1973 tot 2008 was hij voorzit-
ter van de Koninklijke Fanfare Zucht naar Kunst.
Jef was een doorzetter, iemand die graag onder de mensen kwam en 
veel voor hen deed. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het uit-
zicht van de gemeente Sint-Katelijne-Waver zoals we die nu kennen. 
Met Jef verliest niet enkel CD&V, maar ook heel onze gemeente een 
monument.

Van 16 februari tot 31 mei 
2015 test de stad Mechelen 
in wijk Nekkerspoel een 
proefopstelling om het 
verkeer in andere banen 
te leiden. Een belangrijke 
verandering is de invoering 
van eenrichtingsverkeer 
tussen de Boerenkrijgstraat 
en de Kleine 
Nieuwedijkstraat, waardoor 
men niet meer rechtstreeks 
van de Mechelsesteenweg 
in Sint-Katelijne-Waver via 
de Grote Nieuwedijkstraat 
naar Mechelen zullen 
kunnen rijden. Al het verkeer 
vanuit Sint-Katelijne-Waver 
moet dan via Pasbrug/
Nekkerspoel of via de R6-
Liersesteenweg zijn weg naar 
Mechelen vinden, hetgeen 
voor velen een grote omweg 
betekent. 

De maatregelen die de stad 
Mechelen doorvoert heeft 
hierdoor grote gevolgen 
voor de verbindingen tussen 
Sint-Katelijne-Waver en 
Mechelen. Vele bewoners 
van Pasbrug-Nieuwendijk 
(gelegen op het grondgebied 
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JEF BAUWELEERS
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Hoog tijd om de OCMW-
raadsleden van CD&V eens aan 
u voor te stellen. Zij zijn steeds 

bereid u een luisterend oor te 
bieden.

PAUL VAN ROMPAEY, 
oud-voorzitter van het OCMW, 

fractieleider voor de OCMW-raad,
Lid Vast Bureau
Hogerheide 30, 

2860 Sint-Katelijne-Waver. 
crethy@pandora.be

0497 07 50 10

GUIDO OP DE BEECK, 
OCMW-raadslid
Hogevelden 72, 

2860 Sint-Katelijne-Waver 
fa221108@skynet.be

0495 50 40 65

ANNITA VAN DER AUWERA,  
OCMW-raadslid
Heivelden 22A, 

2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
annitavda@hotmail.com

0478 30 22 67

REZI DEVRIENDT, 
oud-voorzitter van het OCMW, 

OCMW-raadslid
Hondsbossen 22, 

2860 Sint-Katelijne-Waver 
vdwdev@live.be

015 31 25 62

DE OCMW-
RAADS-
LEDEN 
VAN CD&V

CD&V SINT-KATELIJNE-WAVER 
BEZORGD OVER PROEFOPSTEL-
LING VERKEERSSITUATIE WIJK 
NEKKERSPOEL IN MECHELEN PA
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van Sint-Katelijne-Waver) 
vrezen dan ook dat het 
sluipverkeer zijn weg zal 
zoeken via een aantal 
straten in hun wijk (onder 
andere Meidoornstraat, 
Borgersteinlei, 
IJzerenveld,...). CD&V 
Sint-Katelijne-Waver deelt 
deze bezorgdheid. Deze 
maatregelen kunnen ook 
gevolgen hebben voor de 
plaatselijke middenstand.

Het gaat om een 
proefopstelling van drie 
en een halve maand, 
waarbij er achteraf nog een 
referendum voorzien is. De 
inwoners van Sint-Katelijne-
Waver kunnen hieraan 
echter niet deelnemen. 
Daarom dringt CD&V Sint-
Katelijne-Waver er sterk 
op aan dat het Katelijnse 
gemeentebestuur de 
belangen van haar inwoners 
bij het stadsbestuur van 
Mechelen verdedigt. 
CD&V Sint-Katelijne-Waver 
blijft deze ontwikkelingen op 
de voet volgen.
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Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V-werking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en 
ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:  
Rik Cruyplants
rik.cruyplants@telenet.be

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@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

COLOFON

 WWW.CDENV.BE

Op 15 januari 2015 overleed ons voormalig 
gemeente- en OCMW-raadslid Wivine Willems-Pro-
vinciael. Wivine werd op 26 september 1920 in Lier 
als dochter uit een landbouwersgezin geboren. Ze 
behaalde het diploma van beroepsregentes en on-
derwees 2 jaar in Antwerpen (Sint-Godelieve) en 6 
jaar in Duffel (Sint-Norbertus). Verder gaf zij avond-
cursussen in huishoudkunde in Sint-Katelijne-Waver.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, meer bepaald in 
1942, stichtte zij in Sint-Katelijne-Waver de meisjes-
gidsen die ze gedurende 7 jaar leidde en was daar-
naast ook actief in het toneelleven. In 1949 huwde 
ze met Georges (Jos) Provinciael. Samen voedden 
ze zeven kinderen op. In 1966 stichtte zij de KAV-af-
deling De Goede Herder, waarvan ze acht jaar voor-
zitster was. Later werd zij voorzitster en stuwende 
kracht van Ziekenzorg De Goede Herder. Van 1977 
tot 1994 was Wivine OCMW-raadslid en in 1994 
zetelde ze nog in de gemeenteraad. Ook voor de ge-
meentefusies was zij korte tijd gemeenteraadslid. 

De belangrijkste drijfveer in haar politiek engage-
ment en in het verenigingsleven was zich inzetten 
voor de sociaal zwakkeren in onze gemeente, dit al-
les geïnspireerd door haar christelijke overtuiging.  
Zo zullen we Wivine ook altijd blijven herinneren: 
een eenvoudige, sterke, hulpvaardige en erg sociaal 
bewogen vrouw.

IN MEMORIAM

WIVINE WILLEMS-
PROVINCIAEL ZIN OM ER BIJ

TE HOREN?

CD&V Sint-Katelijne-Waver is een dynamische 
ploeg van gemotiveerde mensen die zich willen 
inzetten voor de leefbaarheid van onze ge-
meente en het welzijn van onze inwoners. 

Wilt u graag meewerken aan ons project, neem dan 
gerust contact op met een van onze bestuursleden 
of  mandatarissen of  bezorg ons onderstaande 
strook.

O Ja, ik wil lid worden van CD&V

O Ja, ik wil actief  lid worden van de 

 CD&V-afdeling Sint-Katelijne-Waver

Voornaam: .................................................................................................................................................................

Naam: ....................................................................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Telefoon/gsm: .................................................................................................................................................

e-mailadres: ..............................................................................................................................................................

Sturen naar Clement Wuyts, Leemstraat 141, 
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver  of
info@sint-katelijne-waver.cdenv.be


