
Enkele quotes uit 
'De bewuste belegger'

Beleggen is een kwestie van cash, geduld en 
moed. Vooral de moed om geduld te hebben, 
ontbreekt vaak. 

Een huis zou elk jaar in waarde moeten dalen 
door ouderdom en toch vindt iedereen het 
normaal dat de waarde ervan stijgt. 

Rente is water, inflatie het stof in de woestijn.

Niet hun correctheid  maar het feit dat 
beleggers eraan zijn verslaafd, maakt 
voorspellingen zo populair. 

In zijn boek 'De bewuste belegger' laat   CD&V gemeenteraadslid Geert Janssens 
de belegger kennis maken met... zichzelf 

Sparen voor later en geld veilig beleggen zijn deugden waar we het als partij willen voor 
opnemen. Daarom zijn we blij met het boek van Geert Janssens waarin hij  beleggers bewust 
maakt van de fouten die ze maken. Een typische valkuil is meegaan met de kudde. We kunnen 
vaak niet weerstaan aan de verleiding om aandelen te kopen van een bepaald bedrijf omdat  
anderen er ook aandelen van kochten of omdat 
het bedrijf veel media-aandacht kreeg. Veel 
beleggers geraken daardoor verblind en 
vergeten hun huiswerk te maken, zelfs wanneer 
ze dat perfect zouden kunnen.  

In 'De Bewuste Belegger' wordt de lezer eerst op 
basis van een aantal testjes uitgenodigd om 
kennis te maken met zichzelf. Het is bijvoorbeeld 
belangrijk dat je als belegger een goed beeld 
krijgt van de mate waarin je al of niet kunt 
omgaan met risico. Nadien krijgt de bewuste 
belegger een heleboel concrete tips om mee aan 
de slag te gaan. 

Het boek werd uitgegeven bij  Amsterdam 
University Press (AUP). De testjes kunnen ook 
online worden afgenomen via de website  
'www.debewustebelegger.be'.
 
Marc Van den Bergh
Voorzitter CD&V Scherpenheuvel-Zichem 

LEZERSTIP:
DE BEWUSTE BELEGGER

Sociale woningbouw Okselaar
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
* Manu Claes: manu.claes@skynet.be
* Geert Janssens: jrgeert@gmail.com
* Marie Jeanne Hendrickx: 
   mj.hendrickx@skynet.be

www.scherpenheuvel.cdenv.be

in Scherpenheuvel-Zichem

Wijblad  van CD&V-Scherpenheuvel-Zichem Mei  2018

In september is het 50 jaar geleden dat 
onze heimatschrijver Ernest Claes van 
ons heenging. Allerlei initiatieven 
staan in de steigers om dit stijlvol te 
herdenken. Onder meer de strip 'De 
moderne witte' springt daarbij in het 
oog.  

Verder in dit nummer:
* Uitbreiding toeristisch netwerk
* Project 'poort Scherpenheuvel'
* Dwars door Hageland op groot scherm
* Een kwaliteitsvolle lezerstip 
* Sociale woningbouw Okselaar

 In en rond de oude pastorij langs de 
Brabantsebaan in Okselaar is de bouw van 
sociale woningen volop aan de gang (zie foto). 
Diest Uitbreiding bouwt er 12 sociale 
huurwoningen. Het betreffen meer bepaald: 

* 3 in de oude pastorij
* 6 naast de pastorij
* 3 op de hoek met de Pastoor Brissacstraat

De stad komt tussen in de ontsluitings-en 
omgevingswerken. Als alles volgens plan 
verloopt, kunnen de woningen in december 
2018 in gebruik worden genomen. 
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Meer info via www.debewustebelegger.be



Toerisme Vlaams-Brabant zal in onze 
stad zorgen voor 32 km fietsnetwerk, 
21 wandellussen en 35 km 
ruiternetwerk.    

Het netwerk van fietspaden, wandellussen en 
het ruiternetwerk wordt mede onderhouden 
dankzij 9 peters en meters uit onze stad 
waarvoor onze welgemeende dank. Met de 
verdere uitbouw van onze toeristische 
infrastructuur kan onze stad zich aansluiten 
bij de bovenlokale netwerken en haar 
troeven op dat vlak kracht bij zetten. 

Om de ambities op het vlak van 
wieleraantrekkelijkheid te onderstrepen, zal 
op 15 juni ter gelegenheid van ‘Dwars door het 

Hageland’ een wielerdorp worden gebouwd 
aan de Maagdentoren waar men de koers kan 
volgen op een groot scherm. Er wordt  heel 
wat animatie voorzien. Overigens, in 2020 zal 
de slottijdrit van de 'Baloise Belgium Tour' 
plaats vinden in Scherpenheuvel-Zichem. 

…dit najaar 100 jaar de eerste wereldoorlog 
wordt herdacht in onze stad met vieringen, 
tentoonstellingen, voorstellingen, een 
fakkeltocht enz. ?
…in juni het dak van de turnzaal voor THOR 
in Zichem verhoogd wordt zodat de 
trampolinespringers beter hun ding kunnen 
doen?
…in september de vernieuwde kleuterschool 
op Keiberg de deuren opent en dat de 
gemeentepersoneel hier voortreffelijk werk 
hebben geleverd?
…er speeltoestellen werden geplaatst aan 
Het Laer en aan Den Egger?
…het Familieheem in Schoonderbuken 
verbeterd werd en nu verhuurd wordt door 
de stad?

…er elektrische laadpalen staan op de 
parking aan de kerk van Zichem en op de 
parking van GC Den Egger?
 …de stad op 28 augustus voor de eerste keer 
een Belevingsdag organiseert die de vroegere 
Fietseling moet vervangen waarbij fietsen 
wordt gecombineerd met allerlei leuke 
activiteiten en bezoeken?
 …op 15 april in onze stad de eerste 'Dag van 
het Dierenwelzijn' werd georganiseerd en dat 
daar heel veel belangstelling voor was?
…mensen met een incontinentieprobleem 
vanaf nu bij het OCMW terecht kunnen voor 
een Diftar-premie?
 

Ernest Claes herdenking 

Op 2 september zal het 50 jaar geleden 
zijn dat onze heimatschrijver Ernest 
Claes overleed. In dit zogenaamde 
Ernest Claes-jaar organiseert het 
stadsbestuur allerlei activiteiten om 
dit niet onopgemerkt voorbij te laten 
gaan.  
 
Het stadsbestuur zal dit Ernest Claes-jaar 
opluisteren met onder meer  lezingen in de 
bib, een boekenbeurs, vertelavonden, de 
vertoning van de film 'De Witte'', een activiteit 
waarbij kinderen kunnen ravotten met De 
Witte, … enz. 
 
Ernest Claes is natuurlijk onlosmakelijk 
verbonden met het verhaal van ‘De Witte’, zijn 
meest bekende boek. De scholieren van het 
Miniemen-instituut Leuven hebben de figuur 
van De Witte in 2016 nieuw leven ingeblazen 
met de uitgave van een strip.  

Dat initiatief inspireerde de scholen van 
Scherpenheuvel-Zichem tot het uitwerken 
van een strip met de naam 'De Moderne 
Witte'. 

Deze omgevings- en belevingsstrip wordt 
binnenkort uitgegeven en richt zich specifiek 
op leerlingen van het vierde leerjaar.   In dat 
verhaal komt de Witte via een 
teletijdmachine terecht in onze tijd. Hij wordt 
er geconfronteerd met een voor hem 
ongeziene want supermoderne omgeving 
boordevol comfort en technologische 
snufjes. 
 

Het unieke van het project ‘De 
Moderne Witte’ is dat alle 
basisscholen in onze stad, 
stedelijk en vrij onderwijs, 
creatief hebben samengewerkt 
onder begeleiding van het 
Miniemeninstituut Leuven. 

Binnenkort hoort u meer over de lancering 
van deze strip alsook het uitgebreide 
herdenkingsprogramma dat momenteel nog 
volop wordt uitgewerkt en zich in eerste 
instantie richt tot de bevolking van 
Scherpenheuvel-Zichem en omstreken. 

Lieve Renders, Schepen van Toerisme

STAD HERDENKT 
ERNEST CLAES MET STIJL 

LIEVE 
RENDERS

2

Steun onze lokale handelaren, 
middenstanders en bedrijven

WIST JE DAT...

Uitbreiding toeristisch netwerk

Poort Scherpenheuvel

De site rond de basiliek met haar typisch 
karakter van horeca en winkels moet voor de 
toekomst gevrijwaard blijven. Vandaar dat 
de gemeenteraad, op initiatief van CD&V, een 
stedenbouwkundige verordening heeft 
goedgekeurd die eigenaars van panden rond 
de basiliek verplicht om het gelijkvloers te 
bestemmen als handelszaak (geen kantoor 
of woning), ook na verbouwingen. Op de 
bovenverdieping blijft de woonfunctie met 
appartementen bestaan.

"We willen het karakter van 
horeca en winkels rond de 
basiliek bewaren", 
burgemeester Manu Claes. 
 
De  huidige parking achter de basiliek, die 
veel gebruikt wordt door toeristen maar ook 
door bezoekers van de KWB-terreinen, wordt 
met het VLM-project ‘Poort Scherpenheuvel’ 
binnenkort vernieuwd tot landschaps-
parking met veel groen. De stad werkt hier 
samen met de kerkfabriek die eigenaar is. De 
parking wordt verder uitgebreid en zal ook 
gebruikt kunnen worden door de 
nabijgelegen basisschool Onze-Lieve-
Vrouw. 

Een ander onderdeel van het project 'Poort 
Scherpenheuvel' betreft   de inrichting van 
zeven wandeltracés, die de bedevaarders 
langs de vroegere, landelijke en aangename 
wandelwegen naar Scherpenheuvel 
brengen. Nu komen de pelgrims vaak 
langsheen  drukke verkeerswegen. 
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Aan de Maagdentoren zal 'Dwars door het 

Hageland' te volgen zijn op een groot scherm




