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Naar goede traditie geven we ook dit jaar met onze CD&V-ploeg een feest. Het 
is de 20ste editie. Wij danken iedereen voor het vertrouwen en voor het werk 
dat we voor onze stad en onze inwoners de voorbije 20 jaar konden doen. 
Politiek is ploegwerk en ieder bereikt resultaat is een resultaat van samenwer-
king. Binnen de eigen groep maar ook met vele andere mensen binnen en 
buiten de gemeente- en OCMW-raad. Wij mochten gedurende die 20 jaar ook 
rekenen op de steun en sympathie van vele mensen. Ook en vooral wanneer 
het moeilijker gaat. Wij zijn iedereen daarvoor bijzonder dankbaar.
Op zaterdag 25 oktober is iedereen welkom in de rode zaal van Den Egger. 
Zoals vorig jaar kozen wij voor een eetfeest in samenwerking met Gasthof  Ter 
Venne. Men kan terecht doorlopend van 16 uur tot 20 uur. U kan inschrijven 
tot zaterdag 18 oktober.
Zowel wat de aangeboden gerechten als wat de prijzen betreft werd aandacht 
geschonken aan kinderen, jongeren en studenten. Er is ook een gratis verras-
sing voor ieder kind, een speelhoek en animatie. Vier samen met ons mee! Wij 
hopen u te mogen begroeten.

Manu CLAES
Burgemeester

aperitief
cava, fruitsap

warm buffet
gegratineerde visschotel, pasta met mosselen, kalfsblanquette,
konijntje met mandarijntjes, aardappel - preipuree, assortiment groenten

speciaal voor de kinderen
chipolata
lasagne bolognaise

soepjes
tomatensoep met ballekes , witloofsoep met spekjes

quiches
verschillende soorten warme quiches (vlees - vis - vegetarisch), slaatjes

CD&V verjaardagsgebak + koffie of thee

kinderen +12 jaar, jongeren, studenten
volwassenen 24 euro

18 euro

kinderen 4 tot 12 jaar 10 euro

kinderen tot 3 jaar gratis

De opbrengst gaat volledig naar een goed doel in onze stad.

Vooraf in te schrijven ten laatse op zaterdag 18 oktober bij: 
marcellina.dekeyzer@gmail.com // 0494 36 11 12
ireneisenborghs@telenet.be // 0473 53 92 80
manu.claes@skynet.be  // 0475 65 96 14

Ook kaarten te bekomen bij uw CD&V vertegenwoordigers.

20
jaar

BURGEMEESTER EN ZIJN PLOEG
i.s.m. Gasthof Ter Venne

}{feest mee met manu

Gratis verrassing voor ieder kind, speelhoek en animatie+

zaterdag 25 oktober, den Egger Scherpenheuvel
doorlopend van 16u-20u

WELKOM OP ONS FEEST!
20 JAAR BURGEMEESTER EN ZIJN PLOEG



De samenkomst was ook bedoeld als dank aan alle 
vrijwilligers die zich inzetten voor de herdenkingsacti-
viteiten.

Heel wat onder hen hebben klaprozen of poppies ge-
haakt. De klaproos is het symbool van de nagedach-
tenis aan die eerste wereldoorlog. Ze symboliseert de 
hoop op leven in de verwoesting aan het front. 

Alle aanwezigen kregen een gehaakt klaproosje op-
gespeld. Er werd een krans van klaprozen neergelegd 
op het graf van de burgerslachtoffers van Testelt. De 
klaproosjes zullen de komende weken en maanden 
nog vaak opduiken. Men kan ze reeds aantreffen op 
elk kerkhof van onze stad.

Zo zijn er ook in onze gemeente hon-
derden vrijwilligers actief. In totaal 
zijn er 154 stedelijk erkende verenigin-
gen. Het gaat om een grote verschei-
denheid, gaande van sportclubs, 
jeugdbewegingen tot socio-culturele 
organisaties of groeperingen begaan 
met zieken of gehandicapten. 

Als gemeentebestuur zijn we er van 
overtuigd dat we deze verenigingen 
en vrijwilligers moeten ondersteunen. 
En we doen dit op vele verschillende 
manieren. 

Verenigingen hebben nood aan lo-
caties om samen te komen en acti-
viteiten te organiseren. Vandaar dat 
we in de voorbije jaren sterk hebben 
ingezet om de nodige infrastructuur 
te realiseren,  denken we maar aan De 
Keyt, De Cayberg of de Hemmekens.

Maar het gaat niet alleen om infra-
structuur maar ook om logistieke 
steun: de kopieservice bijvoorbeeld, 
de uitleendienst of het kampvervoer 

voor de jeugdbewegingen, … Ook 
de ondersteuning door de verschil-
lende specifieke ambtenaren is niet 
te onderschatten: zij staan de vereni-
gingen bij en ook de verschillende 
raden. Want de verenigingen ontmoe-
ten elkaar in de verschillende raden: 
jeugd, senioren, sport, welzijn, milieu, 
cultuur, de GROS of de landbouw, die 
ook nog eigen activiteiten ontplooien.

Verenigingen willen hun werking 
breed bekend maken. We helpen hen 
hierbij via de website, de agenda in 
de stadsinfo, de mogelijkheid om te 
publiceren via UIT in. Scherpenheu-
vel-Zichem , het organiseren van een 
verenigingenbeurs enz.

Via het evenementenloket kunnen de 
verenigingen met 1 digitaal formulier 
alle aanvragen doen voor ontlenin-
gen, vergunningen enz.

Ook financieel worden de verenigin-
gen gesteund met werkingssubsidies 
of met projectsubsidies, het jeugd-

bouwfonds enz . Op die manier wordt 
er jaarlijks meer dan 100 000 EUR 
uitgekeerd.

Met andere worden: wij geloven in de 
kracht en het belang van de vereni-
gingen en hun vrijwilligers en willen 
bij deze hen allemaal van harte dan-
ken voor alle belangeloze inzet.

Marie Jeanne Hendrickx
OCMW-voorzitter
Schepen van Welzijn

Bedankt vrijwilligers!
Zoals diverse studies bewijzen: vrijwilligers verzoeten de samen-
leving. Ze zorgen voor een warme lokale gemeenschap, bestrij-
den vereenzaming en onverdraagzaamheid. Mensen worden 
socialer door deel te nemen aan het verenigingsleven en komen 
tot persoonlijke ontplooiing in kunst, cultuur, muziek.

Op zondag 24 augustus werd het startschot ge-
geven voor de activiteiten ter herdenking van het 
begin van de eerste wereldoorlog.
Een 200-tal mensen namen in de dorpskerk van 
Testelt deel aan de plechtigheid uit erkentelijkheid 
voor die vele slachtoffers, burgers en militairen, 
die hierbij het leven lieten. Uit de uiteenzetting 
van Heemkring Averbode bleek welke zware  im-
pact de Groote Oorlog’ had op onze dorpen.
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De Groote Oorlog 
in onze stad



Aansluitend werd aan de 
vroegere Omegafabriek 
naast de watermolen een 
herdenkingsbord onthuld 
voor ingenieur en industri-
eel Alfons Theyskens naar 
een idee van wandelclub de 
Grashoppers in de persoon 
van Rik Janssens.

Wijlen schepen Leon Laureys schreef enkele jaren ge-
leden een boeiend artikel over Alfons Theyskens in het 
tijdschrift van Heemkring Averbode.

Alfons Theyskens werd geboren in 1851 in Testelt en 
overleed er in 1924.
In 1875 behaalt hij zijn diploma van ingenieur aan de 
universiteit van Leuven.

Alfons kon zich dagenlang afzonderen op zoek naar 
nieuwe technieken, cijferend en tekenend tot hij ‘eureka’ 
kon zeggen. 

In het fabriekscomplex Omega gaf hij zijn uitvindin-

gen concrete vorm. Met vliegwielen en automatische 
dubbeldeuren voor trams, treinen en boten maakte hij 
Testelt bekend in heel West Europa maar ook in Rus-
land, Hongarije, China en Argentinie. Omega was een 
bloeiend bedrijf. Het kwam Testelt ten goede qua naam 
en faam en  heel wat dorpelingen vonden er een job.

In 1908 rondt hij de bouw van villa Ter Wolf af. De villa 
pal naast de Demer is tot op vandaag beeldbepalend 

voor ons pittoreske dorp 
Testelt.

Toen Alfons van de Duitse 
bezetters de vraag kreeg 
om voor hen te produceren 
weigerde hij dat. Hij vlucht-
te hij naar Engeland en na 
de oorlog keerde hij ziek 

terug . Hij overleed in Testelt in 1924 en werd samen met 
zijn echtgenote begraven naast de dorpskerk.

Enkele jaren geleden werd de zijstraat van de Mon-
seigneur Bremsstraat naar hem genoemd: de Ingenieur 
Theyskenslaan.

Jeugdhuis Perron werd afgescheiden 
van de rest van het complex met een 
aparte toegang en een bijkomend sa-
nitair blok. De bestaande plantvakken 
en de zitput werden weggewerkt ten-
einde een grote en ruimere overdekte 
polyvalente ruimte te kunnen creëren.

Er kwam ook een groter verga-
derlokaal en een kitchenette. Het 
verwarmings- en ventilatiesysteem 
werd aangepast volgens de nieuwe 
normen. Buiten kwam een nieuwe 
verlichting langs de toegang. Al deze 
werken werden in de loop van 2013 
uitgevoerd door een aannemer in 
opdracht van het stadsbestuur.

JH Perron, Kind en Preventie, de 
jeugdmuziekschool Muzeland en het 
naaiatelier hebben ondertussen hun 
vaste stek in Den Hulst. Twee ver-
gaderlokalen staan ter beschikking 
van verschillende verenigingen, die 
hiervan  regelmatig gebruik maken 
voor hun activiteiten. In de kelder is 
een bergruimte voorzien.

Dit najaar nog wordt de Hagelandse 
Academie voor Beeldende Kunst, die 
momenteel  gehuisvest is in de oude 
gemeenteschool van Messelbfoek, 
overgebracht naar Den Hulst.

De technische uitvoeringsdienst 
is op dit ogenblik in eigen beheer 
volop bezig met de nodige aanpas-
singswerken aan het prefabgedeelte. 
Het prefabgebouw wordt volledig 
ontmanteld en ingericht als lokalen 
voor de Academie. Er worden me-

talen dakplaten geplaatst en nieuwe 
plafonds aangebracht. Via scheidings-
wanden worden de bestaande lokalen 
heringedeeld. Veiligheids- en zon-
werende folie wordt aangebracht op 
de ramen. Verder zijn er nog kleinere 
elektriciteits- en schilderwerken. Een 
klein keukenblok wordt geïnstalleerd.

Eens deze werken  zijn afgerond kan 
de Academie verhuizen naar ontmoe-
tingscentrum Den Hulst. Streefdatum 
is 5 november 2014. De gemeentelijke 
technische uitvoeringsdienst stelt 
momenteel alles in het werk opdat 
deze datum kan gehaald worden. Als 
alles volgens plan verloopt zal dat 
ook het geval zijn en zal de Academie 
effectief  vanaf dan haar succesvolle 
werking verder zetten in Den Hulst.

Ontmoetingscentrum Den Hulst in Testelt werd in een nieuw kleedje gestoken. Dit om de lokalen 
beter te laten aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. CD&V is en blijft grote voorstander en 
pleitbezorger van degelijke lokalen voor groepssamenkomsten van inwoners en voor het verenigings-
leven.  Dergelijke ontmoetingsmomenten bevorderen het zo noodzakelijke sociale weefsel in onze 
stad. Ook moet blijvende zorg besteed worden aan een degelijk onderkomen voor onze Academie, 
die de voorbije jaren steeds meer leerlingen telt.
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ACADEMIE VERHUIST NAAR 
VERNIEUWDE ‘DEN HULST’
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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
Marie Jeanne Hendrickx
(mj.hendrickx@skynet.be)
www.scherpenheuvel-zichem.cdenv.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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?
#goedgezind

CD&V PLOEG
De CD&V-ploeg dankt u voor het vertrouwen dat we de voorbije 20 jaar mochten ontvangen en 
voor alles wat de in die tijd konden doen voor onze stad en haar inwoners. 

CD&V vormt vandaag de grootste politieke groep zowel in de gemeenteraad als in de raad van 
het OCMW. Wij staan ter beschikking van alle inwoners. Wij zijn er om u met raad en daad bij 
te staan. U kunt bij ons terecht met al uw vragen, opmerkingen en suggesties. Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid op, ook in moeilijke tijden. 

Onze CD&V vertegenwoordigers in gemeenteraad en OCMW maken samen  met u verder werk 
van een aangename en leefbare stad waar het voor iedereen goed is om te wonen, te werken en 
zich te ontspannen..

CD&V-fractie in de OCMW-raad: v.l.n.r. Kathleen Lemmens, Marie Jeanne 
Hendrickx, Mia Boven, Jos Lemmens, Marleen Swinnen

CD&V-fractie in de gemeenteraad: v.l.n.r.  bovenaan: Ben Mattheus, Willy 
Cortens, Rob Jacquemyn, Arlette Sannen, Geert Janssens.  Onderaan: Marie 
Jeanne Hendrickx,Manu Claes, Marleen Van Meeuwen, Lieve Renders, Inne 
Pauwels.


