
An Hermans steelt de show 

 

 
Met ongeveer vijfhonderd aanwezigen in een sfeervolle zaal 
werd door CD&V voorzitter "Herman De Voeght" om stipt 13.30 
uur het startschot gegeven van een schitterende namiddag.  
Zanger komiek ‘de zingende schoenmaker’ uit Berlaar had vrij 
snel de lachers en meezingers op zijn hand. Zijn parodieën op 
de Strangers worden dan ook een begrip in onze contreien. 
Dankzij Bobby Prins vonden wij vóór de pauze de eerste 
dansers op de dansvloer. 

 

Na een korte pauze mocht CD&V-seniorenvoorzitter Raymond Van Campenhout zijn 
nationale voorzitster An Hermans inleiden. Als professor emeritus aan de KUL, gewezen 
Europees parlementslid, gewezen volksvertegenwoordiger en huidig provincieraadslid in 
Vlaams-Brabant, wist zij als geen ander de vijfhonderd aanwezigen te boeien. 

Met haar klaar en duidelijke boodschap aan onze senioren (het was muisstil in de zaal), 
waarbij de maatschappelijke en individuele keuze voor onze senioren die tijd hebben 
centraal staan, wist zij de aanwezigen te boeien. Onze persoonlijke inzet, als ouder, in de 
seniorenvereniging, sportvereniging, partij, of als vrijwilliger waar dan ook, is een belangrijke 
stimulans voor ons welzijn en dat van anderen. Zij stipte aan dat het politiek 
maatschappelijke engagement zich ook vertaalt op gemeentelijk niveau, Vlaams, Nationaal 
maar ook op wereldvlak. Deze politieke inzet wordt de komende maanden en jaren vertaald 
in een woon- en zorgdecreet.  
Hierin zijn vervat de verzorgingsinstellingen, rust en bejaardentehuizen en de thuiszorg. 
Verder blijven vrijwilligerswerk en mantelzorg blijvende aandachtspunten. Een ander heikel 
punt blijft de pensioenleeftijd, langer werken, maar hoe? Zij deed tot slot een warme oproep 
om zich als individu te blijven inzetten voor de anderen o.m. via de CD&V-senioren. Het 
daverende applaus was de spontane uitdrukking van onze senioren voor een klasrijke dame, 
die de ganse namiddag mee beleefde tussen onze senioren. 

Burgemeester Eddy Vercammen schetste in zijn toespraak de voornaamste gebeurtenissen 
die in het komende jaar op ons af komen. Het zijn vnl. grote werken die zich nu manifesteren 
(R6) of de komende maanden en jaren zullen aandienen, Stationsstraat (overwelving 
dorpsbeek), Collector Waver (van IJzerenveld over Berlaarbaan, Mechelbaan tot Dijk in O.-
L.-V.-Waver). 

Voor de volledige toespraak van de burgemeester kunt u gaan naar de afzonderlijke 
nieuwsbrief: “Toespraak van de burgemeester op het Seniorenfeest 2009" 

Na het ernstige gedeelte namen: ‘Eddy Wally’ alias 'de zingende schoenmaker' en Bobby 
Prins weer de honneurs waar. De muziek was zo meeslepend dat bij momenten geen 
plaatsje vrij was op de dansvloer. 

Stilaan werden de smaakpapillen op de proef gesteld en ging de muziek naadloos over in 
een specifieke stilte aan de koffietafel (voor elk een broodje, sandwich en koffiekoek met 
koffie of thee). 



Tijdens het eten verkochten onze mandatarissen ca. 650 lotjes en gingen alle mensen met 
tenminste één prijs en een goed en warm gevoel naar huis. 

De foto's van het feest van 2008 werden in een afgescheiden ruimte op eens scherm 
geprojecteerd, zodat de aanwezigen daar hun foto's konden bestellen. 

Wij danken An Hermans, onze nationale CD&V-senioren voorzitster, de directie van de 
Mechelse Veilingen, alle medewerkers en nodigen alle aanwezigen uit voor ons volgende 
Seniorenfeest op zaterdag 25 september 2010. 

 

 


