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Halt aan de Lijn !

Enkel dit schuilhuisje is niet voorzien van verlichting en
zonne-energie aangezien het dak aangepast is door de beperkte ruimte.

CD&V Pepingen is niet te spreken over de drastische
inkrimping van het aanbod bussen in Pepingen. De besparingen van de vervoersmaatschappij De Lijn hebben zware
gevolgen voor de Pepingenaren. Zo kort De Lijn op de lijn
163 Halle-Elingen/Oudenaken de busrit in. Van Elingen
naar Lennik rijden met de bus kan voortaan niet meer. Op
de lijn164 Halle-Heikruis-Leerbeek, die langs de dorpskernen van de Pepingense deelgemeenten rijdt, zijn er alleen
nog bussen op de spitsuren. Daarbuiten rijdt er op deze lijn
geen bus meer. De lijn 145 rijdt niet meer door van Pepingen naar Herfelingen.
Als alternatief voor de verminderde dienstverlening verwijst
De Lijn naar de belbus.

CD&V Pepingen voelt zich koud gepakt door deze beslissing van De Lijn. Er was overleg met het gemeentebestuur
en ook wij vinden het zinloos om met lege autobussen
rond te rijden. Maar dat de geformuleerde opmerkingen
en suggesties zonder pardon van tafel geveegd werden is
nauwelijks te aanvaarden. Net nu de gemeente bijna 7.000
euro investeerde in vernieuwde bushokjes komt dit des te
pijnlijker over. Dit verhaal wordt zeker nog vervolgd !

Vijf nieuwe bushokjes
Kwaliteitsvolle en propere halteaccommodaties zijn een
belangrijke factor voor busreizigers. Daarom werd er
een inspanning gedaan om op 5 plaatsen de bushokjes
te vernieuwen. Aan 1 halte aan de Eikstraat, 1 halte aan
de Trapstraat, 1 halte aan de Kriekelaerestraat en 2 aan
de Heikruisesteenweg werden bushokjes bij geplaatst
of werden oude vervangen. Voor de verlichting wordt
zonne-energie gebruikt. Verder is er een bewegingsdetector en LED-verlichting en een vuilnisbak aan elke
halte.

Burgemeester Andre De Roubaix,
de schepenen Peter Van Cutsem, Marc Paridaens en Luc Decrick,
de OCMW-voorzitter en schepen Mich Pompen,
de gemeenteraadsleden Paul Baert, Marleen Pierreux, Leen Pollé en Erik Sulmon
de OCMW-raadsleden Paula Barbé en Jos Van Der Leenen
de voorzitter en het bestuur van CD&V en JongCD&V, afdeling Pepingen
nodigen U graag uit op hun

Lente eetfestijn

Soep met ballekes, Noorse visschotel, biefstuk, kip, vol-au-vent,
groenteburger, Fairtrade wijnen en heerlijke desserten

In de parochiezaal, Ninoofsesteenweg 70 te Pepingen
Zaterdag 31 maart 2012 van 17.30 tot 22 uur
Zondag 1 april 2012
van 11.30 tot 15 uur en van 18.00 tot 20 uur
Maandag 2 april 2012 van 17.30 tot 20 uur
De opbrengst van de tombola is voor een goed doel: vereniging voor kinderen met stofwisselingsziekte - vzw Ik Leef Verder

IEDEREEN
VAN
HARTE
WELKOM !

Woordje van de voorzitter
Net als in heel Vlaanderen zie je in
onze gemeente aanplakborden staan
met de acties en de waarden waar we
als CD&V echt voor gaan!
Welkom nieuw jaar: Op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie mochten
we vele Pepingenaren verwelkomen.
Jong CD&V Pepingen overhandigde
de VIP-prijs 2011 aan de mensen
van ziekenzorg; Heellyenne Brancart,
bestuurslid van onze partij, werd gehuldigd voor 40 jaar tomeloze inzet.
Onze kandidaten voor de verkiezingen mochten zich één voor één
voorstellen, onder muzikale begeleiding werd uit volle borst ons CD&V
strijdlied gezongen!
Onze gastspreker Steven Vanackere,
Vice-Eerste Minister en Minister van
Financiën sprak bemoedigende en
ondersteunende woorden.

Een hapje en een drankje, ne goeie
babbel, we mochten als CD&V ploeg
spreken van een geslaagde avond.

den uit de mouwen te steken. Niet
door langs de kant te staan roepen,
maar door te doen.

De toekomst luistert: de lente kriebelt, langzaam ontwaakt de lente uit
haar winterslaap, de vogeltjes fluiten,
de bloemen bloeien, voor de boer
en de tuinder is er veel werk aan de
winkel. Zij zaaien nu om in het najaar
te oogsten.

Ik denk, beste mensen, dat onze
mandatarissen in gemeente en
OCMW, samen met onze burgemee
ster Andre, de voorbije jaren mooi
werk geleverd hebben, maar hun taak
is zeker en vast nog niet af. Tal van
kleine en grote projecten zijn gestart
en willen zij tot een goed einde brengen. Kijken we naar de resultaten
die onze CD&V ploeg geboekt heeft,
dan kan ik, samen met onze nieuwe
kandidaten, alleen maar zeggen dat
we met vol vertrouwen naar onze
kiezers mogen stappen!

Ook voor onze politici is het niet
anders: in oktober, met de gemeenteraadsverkiezingen, willen zij de
vruchten plukken van de voorbije zes
jaar. Een periode van goed en rechtvaardig bestuur, met tal van kleine en
grote realisaties, met een open beleid
waar inspraak en communicatie geen
loze woorden waren.
Natuurlijk kan niet alles perfect zijn,
natuurlijk kan het nog beter, maar dit
kunnen we enkel doen door de han-

CD&V is en blijft de partij van en
voor het volk.
Patrick Vanbellinghen, voorzitter

Heellyenne Van Cutsem-Brancart
70 jaar en 40 jaar bestuurslid CD&V
Als je Heellyenne googled, dan kom je
terecht bij onze Heellyenne: er is er zo
maar één.
Geboren in 1941 in Herfelingen in
een landbouwersgezin met 5 kinderen,
moest ze al erg vroeg aan de slag. Ze
was pas 12 toen moeder ziek werd en
een groot gedeelte van het huishoudelijk werk op haar jonge schouders
terecht kwam: van studeren geen sprake
meer, maar wel gevormd door het
leven. In 1964 kwam ze met haar man
François Van Cutsem op de Kestersesteenweg wonen en ze wonen er nu
nog. Haar twee kinderen Martine en
Peter zorgden voor vier kleinkinderen
die nu haar dagen opvrolijken.
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In 1971 wordt ze, via Louis Pierreux,
bestuurslid van de CVP en in 1976 is ze
kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toch werd deze periode vooral
gekenmerkt door jarenlange oppositie.
Onder vele voorzitters bleef Heellyenne en ook François, werken aan talrijke
eetfestijnen en de jaarlijkse T-dansant in
zaal Pierreux. Het aantal vergaderingen
in café De Weerdt en bij Pela is niet te
tellen. Het waren niet de makkelijkste
jaren voor de partij, maar ondanks dat
werd er naarstig voortgewerkt op de
Kestersesteenweg: o.a. alle propagandamateriaal werd er voorbereid. Bescheiden als ze is paste Heellyenne zich aan,
aan de wisselende voorzitters. Meestal

ging dat goed en soms liep dat mis, om
Defloo niet te noemen.
Nu, sinds CD&V mee het beleid
bepaalt, gaat alles natuurlijk veel makkelijker. Er is weer veel vriendschap in
het CD&V bestuur en met haar zoon
Peter in een hoofdrol geeft ze zich weer
maximaal en ze wil dit blijven doen, nu
al 40 jaar lang en zolang het enigszins
kan.
Op de nieuwjaarsreceptie hebben
we haar in de bloemen gezet en op
17/02/12 was het weer feest, want dan
waren Heellyenne en François 50 jaar
getrouwd. Proficiat !

Mammobiel:

een voorbeeld van hoe het ook kan!
vijfde keer op het dorpsplein in
Pepingen stond.
Gezondheidszorg is één van de
beleidspunten waaraan CD&V
deze legislatuur veel aandacht
heeft besteed. Een voorbeeld is
de GEZONDHEIDSMAAND: vele
organisaties en verenigingen
werken al jaren aan mee aan
de realisatie van deze jaarlijkse
actiemaand april, o.a. de startto-run of de rookstopcursus zijn
steeds een succes. De MAMMOBIEL die om de twee jaar naar
Pepingen komt, is ook zo’n goed
voorbeeld.

1 op 9 vrouwen krijgt ooit te maken
met borstkanker. Vroegtijdig opsporen is o.a. door een mammografie (=
een foto van de borsten) mogelijk.
De Vlaamse regering heeft van de
strijd tegen borstkanker een prioriteit
gemaakt. Alle vrouwen van 50 tot 69
jaar recht hebben op een 2-jaarlijkse
gratis screeningsmammografie. Vrouwen van 50 tot 69 jaar kunnen via een
voorschrift van huisarts of gynaecoloog een gratis screeningsmammografie
laten uitvoeren in een erkend centrum.
Het is wetenschappelijk bewezen dat in
deze leeftijdsgroep de mammografie,
de meest geschikte test is om borstkankersterfte te voorkomen.
Andre De Roubaix en Mich Pompen
staan samen in voor gezondheidszorg
en preventie in onze gemeente. Zij
hebben er voor gezorgd dat onze gemeente nauw betrokken wordt bij deze
borstkankerpreventiecampagne door
alle vrouwen die niet bij de huisarts of
de gynaecoloog een screeningsmammografie hebben laten uitvoeren, op te
roepen met een rechtstreekse uitnodiging. De mammobiel is een rijdende
screeningseenheid die van 13 februari
tot en met 17 februari 2012 voor de

In 2010 nam 38,45 % van de vrouwen
deel en dit is een stijging ten opzichte
van de vorige ronde in 2008, waar de
participatie 26,17 % was. Het succes
van deze actie is vooral te danken aan
het werk van heel veel vrouwen!
1. De dames van de KVLV telefoneerden alle vrouwen van Pepingen die in
aanmerking kwamen voor de screening.
Zij deden dit met veel inzet en energie,
waarvoor een grote dank-u-wel zeker
op zijn plaats is.
2. Voor de derde keer, deden alle vrouwen van de gemeente- en OCMW-raad
over alle partijen en leeftijden heen mee
aan deze actie. Net zoals de BV’s, Chris
Lomme, Martine Tanghe en An Nelissen, zijn ook zij dames met pit en dit
lieten zij zien door de actie ‘warm’ aan
te bevelen via een postkaart die in alle
brievenbussen van Pepingen bezorgd
werd: ‘Geen leeftijd, geen taboe, laat
naar je borsten kijken!’

3. Onder het motto ‘gezond eten, geeft
energie’, kregen alle dames die naar de
mammobiel kwamen een gezond stuk
fruit van het gemeentebestuur aangeboden.
Maar niet alleen de vrouwen deden een
duit in het zakje, ook Geert Van Hassel, stadsdichter van Halle en tot voor
enkele jaren Pepingenaar, werkte mee
aan de actie. Hij maakte een prachtig
gedicht, een ode, een verering van dit
vrouwelijk mooi met de bedoeling vrouwen aan te moedigen om hun borsten
tijdig te laten screenen. Dit ingekaderd
gedicht werd in de wachtruimte van de
mammobiel geplaatst en aan de reacties
van de dames te horen, was iedereen het
er over eens ‘dit is een écht en bijzonder
mooi gedicht over borsten’!
Zo werd het borstkankeronderzoek
een voorbeeld van wat we met CD&V
willen bereiken: met het gemeente- en
OCMW-bestuur, verenigingen, organisaties, inwoners SAMEN werken aan
een GEZOND Pepingen want dit is
‘Pepingen op zijn grootst’!

VIP-prijs
Zoals elk jaar heeft onze jongeren
afdeling ook dit jaar haar V.I.P. (Verdienstelijke Inwoner(s) van Pepingen)prijs uitgereikt. Dit jaar ging hij naar
Ziekenzorg Beert-Bellingen-Pepingen.
Net zoals haar voorgangers maakt
Ziekenzorg Beert-Bellingen-Pepingen zich op een uitzonderlijke wijze verdienstelijk voor de Pepingenaar.
Ziekenzorg Beert-Bellingen-Pepingen zet zich dagelijks in voor bejaarde,
zieke en eenzame mensen in Pepingen. Maandelijks brengen zij deze mensen
een bezoek om een praatje met hen te maken. Wanneer deze mensen in een
kliniek worden opgenomen krijgen ze ook regelmatig het bezoek van de mensen van Ziekenzorg. Een initiatief dat wij enkel kunnen toejuichen.
Proficiat aan de Ziekenzorgkernen !
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Gemeenteraadsverkiezingen 2012
Op de kartellijst CD&V – Sp.a is het aantal CD&V kandidaten flink
toegenomen. Vandaag stellen wij u al één nieuwkomer voor:

Frieda is de oudste van vier kinderen uit een landbouwgezin uit Lot. Ze liep er lagere school en daarna wetenschappelijke in het H.Hart in Halle. Haar ganse jeugd
hielp ze mee op het bedrijf thuis, zodat de boerenstiel
voor haar geen grote geheimen meer heeft en de interesse ervoor nog altijd levendig is. Ze mocht studeren en
werd onderwijzeres.
In 1980 stond ze voor het eerst voor de klas, even in
Drogenbos, maar kort daarna, en nu nog, in Bellingen.
In 86 werd ze directrice van de fusieschool BellingenBreedhout.
Toen was het nog vechten voor het voortbestaan van
de school, die maar nauwelijks aan 50 leerlingen kwam.
Dat is nu wel anders: dit schooljaar werd de kaap van de
100 gerond en stoomt men door naar 110, zodat nu het
vinden van de nodige ruimte de uitdaging wordt. Ondertussen had ze bij Pelagie in zaal Limbourg, op een van
de vele fuiven die daar toen georganiseerd werden, ene

Frieda Moriau

Stefaan ontmoet, een collega
onderwijzer, en samen hebben ze nu drie grote kinderen
en wonen ze in de Daelestraat in Bellingen.
Frieda fietst graag maar
houdt nog meer van voetbal;
Twee van de kinderen spelen trouwens bij Lot en Beert
City. Ma en pa zijn dan ook trouwe supporters.
Politiek heeft haar altijd geïnteresseerd en al vroeg was
ze er bij betrokken via een nonkel die lokaal CD&V
voorzitter was. Nu ze deeltijds werkt, komt er ook ruimte om er zelf actief iets aan te doen en dat is ze goed
van plan. Frieda voelt zich prima in onze CD&V groep
en wil zich interesseren in en engageren voor projecten
rond jeugd en onderwijs, uiteraard, maar ook mobiliteit
en landbouw trekken haar aandacht. CD&V Pepingen
heeft er met haar een knappe kracht bij!

Meer nieuws op de nieuwe website:

www.pepingen.cdenv.be

Ninoofsesteenweg:
fietser lichtgewond
Het Nieuwsblad van 8 maart meldt
onder deze titel: “Een man uit Gooik
is gisteren rond 6.15uur lichtgewond
geraakt op het kruispunt van de Steenweg op Elingen en de Ninoofsesteenweg. Hij reed op het fietspad, maar
werd daar achteraan aangetikt door de
wagen van een vrouw uit Sint-PietersLeeuw. (ssj)”
We willen geen lijkenpikkers zijn maar
we zien het de mensen al wel zeggen:
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“hoe lang gaat het nog duren vooraleer het bestuur eindelijk iets doet aan
dit levensgevaarlijk kruispunt?” Wel,
als het van Vlaamse Gemeenschap en
van het CD&V bestuur afhing, was dit
reeds lang achter de rug. De ontdubbeling van het fietspad was één van de
belangrijkste verbeteringen die de her
aanleg van de Ninoofsesteenweg zou
opleveren. We willen van verkeersveiligheid een topprioriteit blijven maken
en hopen dat dit voor alle partijen in

Pepingen geldt. De heraanleg had nu al
ongeveer een jaar achter de rug moeten
zijn. We zouden een nieuwe dorpskom
hebben en de middenstand zou opgelucht ademhalen. Door één enkeling
die eigenbelang voorrang geeft, is er
een procedureslag ontstaan wat tot gevolg heeft dat de verkeersonveiligheid
blijft, de miserie van de heraanleg nog
moet komen en de middenstanders al
meer dan 4 jaar in onzekerheid leven.
We vinden het dan ook spijtig dat de
oppositiepartij LVB het behoud van
de huidige Ninoofsesteenweg als één
van hun belangrijkste punten naar voor
schuift. Eigenbelang primeert zo op
algemeen belang.
Daardoor zijn de mensen niet geholpen, het kruispunt is niet veiliger en de
inwoners worden nog steeds wakker
van het denderen van de vrachtwagens
door de slechte staat van het wegdek.

