
ampersandLEDENBLAD VAN CD&V - JAARGANG 18 - APRIL 2018 AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

ampersand

WWW.CDENV.BE

 
HOE ONSCHULDIG 
ZIJN ONZE 
BADEENDJES? 

 

  
KLAAR VOOR ONZE    
GEZINSDAG? 



COLOFON
 
Tom Schiettecat, Steffen Van Roosbroeck, Sofie Ghielens, Eline Vercruyse,  
Benjamin Weyts, Lien De Vos, Carolien De Vlaminck
Gert Goris – 02 238 38 30
Joost Bresseleers
Pascal Laseur – 02 238 38 32
Jonathan Cardoen, Wetstraat 89, 1040 Brussel
Wetstraat 89, 1040 Brussel - 02 238 38 83 – ampersand@cdenv.be

 
Redactiecomité:
 
Adresbestanden:
Vormgeving:
Postabonnementen:
Verantw. uitgever:
Re(d)actieadres:

IN DEZE AMPERSAND 

4  CD&V in Beweging
6 Hoe gevaarlijk zijn hormoonverstorende stoffen?
            Cindy Franssen vertelt er alles over
8 Hoe tevreden ben jij over je gemeente?
10 Genieten van de liefde en het leven met Marcel  
            uit ‘Hotel Römantiek’  
13 Win tickets voor Bobbejaanland 
14 Ontdek alles over onze Gezinsdag 
16 De Weg Vooruit in de buurt

WOUTER 
houdt woord

 
Van deur tot deur 

We zijn er nu helemaal aan begonnen. De 1 miljoen 
huisbezoeken. De paasvakantie hielp ons alvast 
met weer dat uitnodigde om buiten te komen. Ik 
heb zelf ook de eerste reeksen achter de rug. Wat 
is blijven hangen?

Om te beginnen, zijn mensen vandaag nog niet 
bezig met de verkiezingen van oktober. Wij wel 
natuurlijk, want we moeten ons voorbereiden. De 
media ook, want die proberen alles te kaderen in 
die verkiezingsstrijd. Maar de Dorpstraat dus niet. 
Waarvan ligt men dan wel wakker? Over 101 zaken, 
maar bijna altijd zijn die terug te brengen tot de 
zoektocht naar meer levenskwaliteit. Een goede 
gezondheid, de zorg voor kinderen of ouders, de 
toekomst van een job of de hoogte van een pen-
sioen. En zeker ook een plek om geborgen te zijn.

Ze vragen geen politici en bestuurders die dat alle-
maal in handen nemen voor hen, maar die wel een 
partner zijn om dat te bereiken. En dan merk je dat 
het lokale bestuur, de eigen stad of gemeente, nog 
altijd het eerste aanspreekpunt is en blijft. Daar 
waar we wonen, waar onze kinderen naar school 
gaan, waar we het liefst zijn, zijn de verwachtingen 
voor een bestuur ook het hoogst.

Het is de reden waarom deze reeks huisbezoeken 
zo belangrijk zijn. Over heel Vlaanderen en Brussel 
leggen we de laatste hand aan de uitvoering van 
programma’s die we in 2012 aan de kiezer voorleg-
den. Vandaag is het tijd om nieuwe programma’s 
te maken. De finale fase gaat in. Daarom gaan we 
nu langs in de straten. Om de ideeën nog eens af te 
toetsen en te zien wat de prioriteiten zijn.

Ik weet dat jullie voortdurend onder de mensen 
zijn. 6 jaar lang. Elke dag opnieuw. En deze extra 
inspanning vraagt veel inzet. Maar iedereen beseft 
dat er niets gaat boven persoonlijk contact. Geen 
enkele andere partij kan zo’n sterk team de wei 
insturen. Daarin ligt onze kracht en de weg naar 
oktober. De Weg Vooruit.

3 APRIL 
TESTDAG BOBBEJAANLAND

Op zaterdag 26 mei is het zover: onze 
Gezinsdag. Om te testen of het park klaar is 
voor al dat jonge geweld, testten we het park 
alvast uit met enkele gezinnen. Lees er meer 
over op pagina's 14 en 15. 

 TICKETS RESERVEREN VOOR DE 
GEZINSDAG KAN VIA 

      WWW.CDENV.BE/GEZINSDAG 

Wouter Beke
Voorzitter CD&V
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IN BEWEGING
CD&V

Donderdag 26 april 2018
OPEK (Vaartkom 4 – Leuven) 
De Vooruitdragers

Burgerbewegingen zijn sinds enkele jaren niet meer weg te 
denken in onze democratie: lokaal of bovenlokaal georgani-
seerd, rond één dossier of veel breder. Het zijn organisaties 
waarin burgers zich verenigen en het beleid willen beïn-
vloeden. De nood aan meer en structurele burgerparticipa-
tie staat dan ook voor iedereen buiten kijf. Tegelijk blijven 
er heel wat vragen: hoe organiseren we dit op een manier 
die de hooggespannen verwachtingen kan inlossen? Hoe 
zorgen we ervoor dat de inbreng van burgerbewegingen 
voldoende representatief is? Denk mee na tijdens de inspi-
ratienamiddag 'De Vooruitdragers'.

  Inschrijven kan via  
 www.cdenv.be/devooruitdragers 

Maandag 28 tot woensdag 30 mei 
Straatsburgreis  
CD&V-Senioren

Altijd al eens een blik willen werpen achter de schermen van 
het Europees parlement in Straatsburg? Dan is de studietrip 
van CD&V-Senioren naar Straatsburg de moeite waard. Je 
komt er alles te weten over de geschiedenis van Europa en 
de Europese instellingen, bezoekt het Schumanhuis in Metz 
en het beklijvende concentratiekamp van Struthof. 

  Inschrijven kan via senioren@cdenv.be  
 of via 02/238 38 96  
 (kostprijs: 240 euro voor wie alleen reist of 390          
 euro per koppel). 

“Dagelijks worden wij als eigenaar van een 100% elek-
trische auto geconfronteerd met parkeerplaatsen die al 
zijn ingenomen door andere auto’s, terwijl die plaatsen 
net voor onze wagens zijn voorbehouden. Indien we de 
klimaatdoelstellingen willen halen en daarbij duurzame 
mobiliteit willen promoten, lijkt het me aangewezen om in 
te grijpen. Is een wegsleepregeling zoals andere landen al 
doen, ook bij ons een mogelijke oplossing?”  Hannes

Jef Van den Bergh:  Elektrische voer-
tuigen kunnen naast parkeren op 
een parkeerplaats, ook parkeren 
op de parkeerplaatsen die enkel 
voor elektrische voertuigen zijn 
voorzien. Deze plaatsen worden 

aangeduid met een speciaal onder-
bord. Ook het groeiend aantal hybrides vallen on-
der ‘elektrische voertuigen’ en mogen dus op deze 
gereserveerde plaatsen parkeren. Wanneer een ge-
wone auto hier parkeert, krijgt de bestuurder een 
boete voor foutparkeren.

Een veel voorkomend probleem is evenwel dat er 
een elektrische wagen geparkeerd staat, maar niet 
aan het laden is. Volgens de wet is men niet ver-
plicht om te laden. Nochtans nemen ze zo wel een 
plaats in voor wagens die moeten laden voordat ze 
kunnen verder rijden.  Om laden te verplichten, is 
er nog een bijkomend onderbord nodig. Maar, een 
opschrift ‘enkel laden’, of ‘verplicht opladen’, is 
niet voorzien in de wegcode.

We dienden een parlementaire vraag in bij minis-
ter Bellot om duidelijkheid te scheppen rond dit 
probleem. Onze partij is absoluut voorstander van 
duurzame mobiliteit en wij willen deze voertuigen 
dan ook ten volle ondersteunen.

Agenda Vraag van de maand

Heb jij een vraag voor onze CD&V-politici?  
Mail naar ampersand@cdenv.be

“Het ultieme 

doel is om voor 

elke leerling de 

best mogelijke 

plaats te 

vinden in ons 

onderwijs. Laat 

ons dat nooit 

uit het oog 

verliezen.”

Hilde Crevits  

over onderwijs  

dat inclusiever wordt  

en het behoud van  

het buitengewoon 

onderwijs

Op weg naar volledige 
tewerkstelling in 2025

Met maar liefst 66.000 nieuwe jobs in 2017 zitten we met 
ons land bij de koplopers van Europa. Elke nieuwe job is 
zo een bevestiging van het sterke beleid van de voorbije 
jaren. Het voedt onze ambitie en die van Kris Peeters om 
in 2025 tot een volledige tewerkstelling te komen waarbij 
werk wordt gestimuleerd, de koopkracht stijgt en wie het 
moeilijk heeft de nodige steun krijgt.

Kris Peeters: “Een job hebben geeft mensen kansen. Het is daarom 
dat de huidige regering van het creëren van nieuwe banen een centrale 
prioriteit maakte. Met verschillende maatregelen hebben we de job- 
creatie een boost gegeven. Denk maar aan de taxshift, het wegwerken 
van de loonhandicap met de buurlanden en de wet werkbaar en wend-
baar werk. Deze legislatuur zullen er in totaal 259.000 jobs bijgekomen 
zijn.”

 Bekijk in ons filmpje hoe iedereen 
kansen krijgt

Laatste rustplaats in de natuur

Zowel afscheidsplechtigheden als de manier van begraven 
krijgen tegenwoordig steeds vaker een persoonlijke invul-
ling. Dat geldt niet alleen voor het afscheidsmoment, maar 
ook voor de wijze van begraving. Zo nemen sommige men-
sen de assen van hun overleden dierbare mee naar huis om 
het nadien uit te strooien of te begraven in de eigen tuin. 
Sinds kort is het ook mogelijk om afscheid te nemen in de 
natuur. 

In Zoersel werd vorige maand de eerste natuurbegraafplaats symbo-
lisch ingehuldigd door Joke Schauvliege en Vlaams parlementslid Katrien 
Schryvers.

 Meer info? www.cdenv.be/natuurbegraafplaats 
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Niet alle producten die we in huis halen zijn 
zo onschuldig als ze eruitzien. Heel wat 
producten waaronder shampoo, geurver-
frissers en badeendjes bevatten namelijk 

hormoonverstorende stoffen die als sluipen-
de giffen onze gezondheid aantasten. Vlaams 

parlementslid en senator Cindy Franssen voert alvast   
een harde strijd om met gericht beleid de schadelijke ge-
volgen van hormoonverstoorders in te dammen. Maar wat 
zijn die hormoonverstorende stoffen nu eigenlijk? En welke 
gevolgen hebben ze voor onze gezondheid? Cindy doet het 
voor ons uit de doeken. 

 & Vanwaar komt de ambitie 
om de strijd tegen hor-
moonverstoorders aan  
te gaan? 

Cindy: “Gezondheidszorg is naast 
armoede één van mijn drijfveren in 
de politiek. Zowel de Wereldgezond-
heidsorganisatie als het middenveld 
hebben een aantal jaren geleden aan 
de alarmbel getrokken over het ge-

vaar van hormoonverstoorders voor 
de volksgezondheid. Dit was de aan-
leiding van mijn informatierapport in 
de Senaat. Maar ik moet zeggen dat 
de ziekte van mijn man - die al voor 
de vierde keer kanker heeft - mij een 
extra boost heeft gegeven om door te 
gaan in mijn strijd tegen hormoonver-
storende stoffen. Het is onze plicht om 
zorg te dragen van onze kosmos, voor 
de huidige én de toekomstige genera-

ties. Het gaat om rentmeesterschap, 
een van de grondpijlers van de chris-
tendemocratie. Daarom is het hoog 
tijd dat we kartrekker zijn in dit dossier 
en zo kiezen voor De Weg Vooruit.”

 & Welke gevolgen hebben 
hormoonverstorende stof-
fen voor onze gezondheid?  

Cindy: “We stellen vast dat steeds 
vaker bepaalde ziektes en aandoenin-
gen in verband worden gebracht met 
hormoonverstorende stoffen. Het kan 
zorgen voor schildklierproblemen, 
vroeggeboorte, obesitas, diabetes 
type 2, ADHD, autisme, hormoonge-
relateerde kankers en ontwikkelings-
stoornissen. Al hebben bepaalde 
hormoonverstorende stoffen geen on-
middellijke uitwerking, maar ontstaan 
die pas op lange termijn. Zo kan het 
zijn dat een kind dat veel werd bloot-
gesteld aan die stoffen tijdens zijn 
jeugd, twintig jaar later kan kampen 
met vruchtbaarheidsproblemen.”

 & Waar vinden we 
de stoffen terug?

Cindy: “Iedereen komt bijna dagelijks 
in contact met hormoonverstoorders. 
Ze zijn geurloos, kleurloos en smaak-
loos, maar zijn overal terug te vinden. 
In matrassen, tapijten, cosmetica- 
producten, verf, in bewaarmiddelen 
bij voeding, in plastic brooddozen, 
speelgoed, textiel, verzorgingspro-
ducten, luchtverfrissers en voedsel-
verpakkingsmiddelen.”

 & Wie is er het kwetsbaarst? 

Cindy: “Er zijn drie groepen bijzonder 
kwetsbaar: zwangere vrouwen, kinderen 
van 0 tot 3 jaar en jongeren in hun puber-
teit. Dit zijn precies die periodes van de 
ontwikkeling van het menselijk lichaam 
waarin onze hormonen bijzonder actief 
zijn. Hormoonverstoorders kunnen dan 
ernstige en onomkeerbare gevolgen heb-
ben. Je kunt die stoffen trouwens ook 
niet zomaar uit je lichaam verwijderen.”

 & Wat kun je doen om jezelf 
te beschermen?

Cindy: “Je kunt al een aantal kleine 
veranderingen doorvoeren om een 
verschil te maken. Dagelijks je woning 
voldoende verluchten, is daar een 
van. Zo blijven veel van de schadelijke 
stoffen niet in je huis hangen. Nieuw 
textiel was je best eerst, vooraleer je 
het gebruikt. 

Verzorgingsproducten zijn een bron 
van hormoonverstorende stoffen: 
douchegels, shampoo, cosmetica en 
crèmes bevatten vaak schadelijke 
stoffen zoals parabenen. Producten 
die een melding ‘zonder parabenen’ 
hebben, zijn de gezondere alternatie-
ven. Vermijd bovendien ook stoffen 

met geurtoevoeging en probeer pro-
ducten aan te kopen met natuurlijke 
bestanddelen. Ook geurverfrissers 
voor in de auto zijn niet gezond. Je 
ademt in een kleine ruimte de hele tijd 
die stof in.

En wat voeding betreft, warm je je 
eten beter op in een glazen pot dan 
in plastic potjes. In plaats van plastic 
flessen te kopen, ga je beter voor gla-
zen flessen. Het zijn kleine veranderin-
gen die een wereld van verschil kun-
nen maken.”

 & Let je zelf op welke produc-
ten je koopt?

Cindy: “Wij proberen hier bewust mee 
om te gaan. Onze verbouwingen heb-
ben we heel ecologisch aangepakt. 
Niet enkel voor het buitenmilieu, 
maar ook voor het binnenmilieu. Bij-
voorbeeld hennep als isolatie, een na-
tuurlijk cellulosevlies om te behangen 
en biologische verven. We verwachten 
van mensen dat ze goed isoleren, maar 
dan liefst met de juiste materialen. 
Heel wat bouwmaterialen bevatten 
immers ook hormoonverstoorders. 
Ook wat voeding betreft proberen we 
zo zuiver en puur mogelijk te eten. 
We maken zelf veel klaar en gaan ook 
regelmatig naar een biodynamische 
boerderij voor onze voeding.”

 & Wat gebeurt er nu vanuit 
het beleid?

Cindy: “De Belgische overheid en de 
deelstaatregeringen moeten – in sa-
menspraak met de wetenschap, het 
maatschappelijk middenveld en de 
bedrijfswereld – een gezamenlijk nati-
onaal actieplan over hormoonversto-
rende stoffen opmaken. We begrijpen 
dat je niet zomaar alle hormoonver-

storende stoffen kunt verbieden, be-
halve voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
Maar er moet wel op korte termijn op 
zoek gegaan worden naar gezonde al-
ternatieven. Bovendien moet er werk 
gemaakt worden van de oprichting 
van het Instituut van de Toekomst, 
dat zich over deze problematiek zal 
buigen. 

Kortom, we zijn ambitieus. En dat 
moeten we ook zijn als het over de 
volksgezondheid gaat. We moeten 
met ons land een voortrekkersrol spe-
len binnen Europa. Niet enkel voor de 
gezondheid van onze eigen kroost, 
maar voor onze hele bevolking en alle 
komende generaties. Voor hen is al-
leen het beste goed genoeg.”

Wat zijn hormoonverstorende 
stoffen?

Hormoonverstorende stoffen zijn 
chemische stoffen die ons lichaam 
niet zelf produceert, maar die in-
grijpen op ons eigen hormoonstel-
sel. Onze hormonen zijn enorm 
belangrijk voor de ontwikkeling 
van ons lichaam. Denk maar aan 
de voortplanting, aan ons metabo-
lisme en onze immuniteit. Bij hor-
moonverstoorders is het vaak zo 
dat die de natuurlijke hormonen in 
ons lichaam nabootsen of in de war 
sturen. En als ons hormoonsysteem 
daardoor niet meer functioneert 
zoals het moet, kunnen heel wat 
ziektes en aandoeningen ontstaan. 

  Lees er meer over via  
      www.cdenv.be/ 
      hormoonverstoorders 

ZIJN BADEENDJES  
ZO ONSCHULDIG ALS JE DENKT? 
Parlementslid Cindy Franssen over hormoonverstorende stoffen
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Kris Poelaert 
Burgemeester van Herne

“De rust, landelijkheid en het goede 
wonen, maken dat onze inwoners fier 

en tevreden zijn om in onze gemeente te wonen. Wie in 
Herne woont en na een werkdag terug thuis komt, kan 
helemaal tot rust komen door te genieten van de kalmte 
en de natuur. Ze worden niet geconfronteerd met groot-
stedelijke problemen zoals criminaliteit en vandalisme. 
De kracht van die kleinschaligheid heeft natuurlijk ook 
nadelen, maar die wegen niet op tegen de voordelen. Zo 
heerst er een grote sociale cohesie. De mensen kennen 
elkaar en velen doen aan vrijwilligerswerk. Toen we het 
klooster in onze gemeente kochten, hebben we samen 
met heel wat vrijwilligers de muren opnieuw geschilderd. 
Het zijn door zulke ideeën en initiatieven die vanuit de 
bevolking komen, dat onze gemeente groeit. 

Hoe fier ik zelf ben op mijn gemeente? Enorm fier, om-
dat ik zelf ondervind dat het er goed leven is. Doordat we 
dicht bij onze inwoners staan en elkaar goed kennen, er-
vaar je de troeven van de gemeente. Wanneer ik met onze 
inwoners spreek en ze mij over hun problemen vertellen, 
sluiten ze het gesprek altijd af met ‘maar het is hier goed 
wonen, hoor’. Dat maakt me een fiere burgemeester.”

Nadja Vananroye 
Burgemeester van Hasselt

“Onze inwoners vinden het aangenaam dat er altijd iets 
te doen is in Hasselt. Dat er zoveel te beleven valt, zorgt 
voor een positief gevoel in onze stad, bij zowel de Has-
selaren als bezoekers. Veel mensen die onze stad bezoe-
ken, ervaren Hasselt als warm en gastvrij. Ze vertellen 
me dan dat de verkopers in de winkels nergens anders 
zo vriendelijk zijn als bij ons. Mensen die hier al twintig 
of dertig jaar niet meer wonen, komen zelfs regelmatig 
terug. Net omwille van onze gemoedelijkheid en warmte. 

Hasselt is dus een centrumstad op mensenmaat, maar 
ook een stad die blijft groeien. Elk jaar komen er 800 nieu-
we inwoners bij, waarvan de helft tussen de 18 en 34 jaar 
is. Om ervoor te zorgen dat woningen betaalbaar blijven 
voor deze jonge gezinnen én voor alleenstaanden, zetten 
we in op vernieuwende woonvormen zoals cohousing, 
maar ook op sociale huisvesting. Daarnaast blijven we 
werk maken van handel en horeca, het onderwijs en de 
bedrijven. Want het zijn zij die voor werkgelegenheid zor-
gen in onze stad. Zo zijn er in ons ziekenhuis bijvoorbeeld 
3.000 mensen aan de slag.”

 
Kurt Van Ryckeghem  
Burgemeester van Waregem

“Als burgemeester vind ik het belang-
rijk om te luisteren naar de zorgen en 

de bekommernissen van onze inwoners. We zetten in 
op wat zij belangrijk vinden. Het gaat daarbij vooral om 
sport, cultuur, zorg en een goede weginfrastructuur. Maar 
ook het bedrijfsleven boomt. Onze gemeente is een echte 
ondernemersgemeente. Naast de vele familiebedrijven, 
vestigen ook tal van investeerders hier hun bedrijven. Dat 
we goed gelegen zijn en dus makkelijk bereikbaar, maakt 
het ook voor hen aantrekkelijk. 

We zien dat onze inwoners gelukkig zijn. Dat maakt me 
een fiere burgemeester. Ik ben trots dat ik al twaalf jaar 
burgemeester mag zijn van onze mooie gemeente. Ho-
pelijk kunnen we ook na oktober 2018 ons beleid verder-
zetten.”

 Wat maakt jouw gemeente of stad zo mooi?  
 
       Laat het ons weten via ampersand@cdenv.be. 

 
Wat is de gemeente- en  
stadsmonitor?

De gemeente- en stadsmonitor brengen elke Vlaamse 
gemeente of stad in beeld. De resultaten hiervan zijn 
afkomstig van een grootschalige bevraging bij de in-
woners. Enkele van de vragen die aan bod kwamen, 
waren: hoe tevreden ben je over de voorzieningen in 
je gemeente of stad? Welke evoluties zijn er rond wo-
nen, veiligheid of mobiliteit? Welke financiële midde-
len zetten de lokale besturen in voor hun werking? De 
gemeente- en stadsmonitor vertelt je het allemaal.

 Hoe scoort jouw gemeente? 

    Lees het op  
      gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be 

HOE TEVREDEN BEN  
JIJ OVER JOUW GEMEENTE?

De Vlaamse overheid hield eind vorig jaar een enquête bij de 
inwoners in Vlaanderen. Eind vorige maand werden de resultaten 
van deze gemeente- en stadsmonitor bekendgemaakt. Daaruit 
blijkt dat bijna 80% van de inwoners tevreden is over zijn gemeente 
of stad. Een mooi resultaat. Dat onze CD&V-besturen het daarbij 
ook goed deden, staat buiten kijf. Een aantal van onze gemeenten 
en steden scoorden zelfs bovengemiddeld goed. We polsten 
daarom bij enkele van deze burgemeesters waarom ze denken dat 
hun inwoners zo fier zijn op hun gemeente of stad en waarom het 
er goed leven is.
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Dertien vrijgezelle mannen en vrouwen. Allemaal ouder dan 65 
jaar. Samen trekken ze op reis. Op zoek naar de liefde. Dat is het 
recept van ‘Hotel Römantiek’, het warme en tegelijk humorvolle 
programma op Vier. Wie naar het programma keek, zal ongetwij-
feld Marcel (83) uit Aartselaar kennen. Marcel is al jaren CD&V-
lid en viel in het programma op door zijn enorme charmes en gro-
te levensvreugde. Hoog tijd dus om wat liefdestips te sprokkelen 
bij deze innemende man. 

 & Hoe ben je op het idee 
gekomen om mee te doen 
aan ‘Hotel Römantiek?’

Marcel: “Ik heb het programma vorig 
jaar gezien, toen de deelnemers naar 
de bergen trokken. Ik ga zelf ook graag 
naar de bergen en ken veel plekjes in 
Zwitserland: van Sankt-Moritz over 
Klosters tot Adelboden. De bergland-
schappen tijdens ‘Hotel Römantiek’ 
vorig jaar vond ik zo schoon, dat ik 
wilde weten waar zich dat afspeelde. 
Ik ben op onderzoek getrokken en ge-
raakte zo meer en meer gefascineerd 
door het programma. In eerste instan-
tie keek ik dus vooral voor de mooie 
natuur. Maar eens je begint te kijken, 
dan blijf je het volgen. Alleen al voor 
die spelletjes. Die zijn echt plezant om 
te zien (lacht). 

Toen er nieuwe deelnemers werden 
gezocht, vroeg mijn dochter Christine of 
ik niet zou meedoen. Ik weet nog dat 
ik tegen haar zei ‘zie je mij al meedoen 
met die oude mannen en vrouwen?’ 
(lacht). ‘Jij kunt toch al die proeven 
nog?’, probeerde ze mij te overtuigen. 
En eigenlijk is dat wel waar. Ik kan dat 
nog allemaal. Als ze mij zouden vra-
gen om met een parapente naar bene-
den te springen, dan zou ik dat doen. 
En zo is de bal aan het rollen geraakt, 
en heb ik me ingeschreven. Twee da-
gen nadien kreeg ik telefoon van de 
productie en mocht ik langsgaan op 
gesprek.”

 & Hoe kijk je terug op de 
reis en het programma? 

Marcel: “Dat was zo tof. Zo’n reis ga 
ik nooit meer meemaken. Ik heb aan 

de productie gevraagd of ik volgend 
jaar opnieuw mag deelnemen of er-
gens achter de schermen kan helpen. 
Jammer genoeg gaat dat niet (lacht). 
De liefde heb ik wel niet gevonden in 
het programma, maar ik heb er wel 
goede vrienden aan overgehouden. 
Met enkele deelnemers heb ik tot op 
vandaag nog altijd contact. Dan bel-
len we eens met elkaar.”

 & Het programma is eigen-
lijk een toonbeeld van hoe 
je – ongeacht welke leef-
tijd je hebt – moet blijven 
genieten van het leven. 
Klopt dat voor jou ook?  

Marcel: “Absoluut. Ik geniet enorm 
van het leven en vooral van de kleine 
dingen. Ik heb tien kleinkinderen en 
zij houden mij jong. Het zijn ook mijn 
kleinkinderen die mij er negen jaar 
geleden hebben doorgetrokken toen 
mijn vrouw overleden is. Door je klein-
kinderen voel je dat je nog iets kunt 
betekenen in het leven. Ik zeg hen dat 
ook: ‘Als je me nodig hebt, bel me di-
rect en ik kom af, maakt niet uit voor 
wat’. Ik ben ondertussen 82 jaar, maar 
ben best wel nog behendig. Je hebt 
mannen die 65 jaar zijn en die zich al 
85 voelen.”

 & Wat is jouw geheim?

Marcel: “Je moet bezig blijven. Ik 
help mijn kinderen bij klusjes in hun 
huis. Zo heb ik in het huis van mijn 
dochter meegeholpen bij het schilde-
ren en vernissen van de trap en deu-
ren. En bij mijn zoon heb ik laminaat 
in zijn huis gelegd. Daarnaast is veel 
bewegen belangrijk. Ik doe elke dag 
mijn oefeningen en ga veel fietsen en 
wandelen. Een half uur stilzitten is al 
te lang.”

 & Je vertelde al dat je 
vrouw negen jaar geleden 
is overleden. Wat voor 
iemand was zij? 

Marcel: “Mijn vrouw was een hele 
gewone, puur natuur, zowel qua in-
nerlijk als qua uiterlijk. Ze was een 
echte boerendochter. Een harde wer-
ker ook. Om zes uur ’s morgens stond 
ze op om de koeien te melken. Ze was 
bovendien een hele intelligente en 
deed het goed op school. Ze wilde nog 
verder studeren, maar op haar 14de 
is ze moeten stoppen met school. Ze 
was de oudste thuis en haar vader had 
haar nodig op de boerderij. Ze is dan 
bij hem beginnen werken.”

 & Hoe heb je haar leren ken-
nen?

Marcel: “Ik was 24 jaar en leerde haar 
kennen in Bornem. Ik ken die streek 
goed, want mijn ouders waren van 
die kanten afkomstig. Toen we jong 
waren, gingen we met enkele vrien-
den in de zomerperiode naar de ker-
missen en jaarmarkten in de buurt. 
Dat was plezant. Er was toen ook niet 
veel meer te doen (lacht). Ik herinner 
mij nog goed dat we op een dag naar 
de jaarmarkt in Bornem trokken. Die 
vond elk jaar plaats op een dinsdag 
en ’s avonds was er altijd een groot 
feest. Op dat bal ontmoette ik een 
meisje, ons Maria. Ze had me blijkbaar 
al een paar keer in de gaten gehouden, 
vertelde ze mij achteraf. Ik besloot 
om haar ten dans te vragen. Terwijl ik 
aan het dansen was, klikte het direct. 
Wanneer je aan het dansen bent met 
iemand, voel je onmiddellijk of je een 
klik hebt met die persoon of niet. Een 
speciaal moment. Waarom het uitge-
rekend met Maria zo goed klikte? Dat 
weet ik niet. Maar ik voelde enorm 
veel vonkjes vanbinnen en zij ook. En 

’s avonds gingen we samen naar huis. 
We trouwden uiteindelijk op 8 april 
1961. En exact een jaar later, op 8 april 
1962, werd onze zoon geboren.” 

“IK GENIET ENORM  
VAN DE KLEINE 
DINGEN IN HET 
LEVEN”
Marcel uit ‘Hotel Römantiek’  
over de liefde en het leven

Wie is Marcel? 

Geboren op 19 december 1935

Woont in Aartselaar

Nam deel aan het programma 
‘Hotel Römantiek’ op Vier

Kan uitstekend jodelen 
 
Schrijft zelf liedjes 
 
Tuiniert graag 
 
Speelt gitaar en 
mondharmonica
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 & Je vrouw is enkele jaren 
geleden gestorven aan 
kanker. Hoe heb je die 
periode beleefd? 

Marcel: “Dat was een hele zware pe-
riode. Ze was 68 jaar toen de dokters 
ontdekten dat ze kanker had. Baar-
moederhalskanker. Ze kreeg dan che-
mo en nog heel wat andere behande-
lingen. Maar vier jaar later heb ik haar 
dan toch moeten afgeven. De dokters 
hadden op voorhand gezegd dat ze 
maar vier jaar meer te leven had. En 
ze hadden gelijk. Op 28 mei 2009 is ze 
gestorven. Later werd mij verteld dat 
ze een gen had waardoor ze vatbaar-
der zou zijn om die kanker te ontwik-
kelen. Bij jonge mensen ontwikkelt 
die kanker sneller dan bij oudere men-
sen. Daardoor had zij na de diagnose 
nog enkele jaren te leven en had ik het 
geluk haar nog enkele jaren aan mijn 
zijde te hebben.”

 & Voelde je je soms een-
zaam na haar dood?

Marcel: “Toch wel. Vooral in het begin. 
Maar gelukkig hebben mijn kinderen 
en kleinkinderen mij erdoor gesleurd. 
Ze belden regelmatig om te horen hoe 
het met me ging. Nu voel ik mij niet 
meer eenzaam. Ik ben gelukkig. Ik heb 
zelf ook geen schrik van de dood. Al wil 
ik daar eigenlijk nog niet te veel aan 
denken. Ik ben nog veel te actief om 
daarmee bezig te zijn. Ik wil gewoon zo 
graag mijn kinderen en kleinkinderen 
nog verder zien opgroeien. Ik wil nog 
kunnen meemaken dat ze de liefde 
vinden, trouwen en kinderen krijgen.”

“Door je kleinkinderen 
voel je dat je nog iets kunt 
betekenen in het leven”

 & Hoop je ook voor jezelf 
nog de liefde tegen te 
komen?

Marcel: “Hopen doe ik niet. Wat komt, 
dat komt. Al is het wel niet zo mak-
kelijk meer als vroeger. Stel dat ik de 
liefde tegenkom, maar ze woont 100 
of 200 kilometer verder, dan ga ik niet 
zomaar mijn huis verkopen en mijn 
familie achterlaten. Als je jong bent en 
je hebt nog geen eigen huis, dan gaat 
dat nog allemaal. Als je iemand ont-
moet uit Tirol bijvoorbeeld, dan pak 
je je spullen en verhuis je naar daar. 
Maar op mijn leeftijd, waarbij je je ei-
gen huis en je familie om je heen hebt, 
doe je dat niet zomaar.”

 & Welke tips heb je voor 
mensen die op zoek zijn 
naar de liefde?

Marcel: “Kijk verder dan één nacht, en 
kies voor de toekomst. Vandaag gaan 
veel jonge mensen uit en nemen ze ie-
mand mee naar huis, zodat ze hun ple-
zier gehad hebben. De volgende keer is 
het dan weer tijd voor iemand anders. 
Zo bouw je geen duurzame relatie uit. 
Zoek een partner waarmee je een lang-
durige relatie kunt opbouwen. Iemand 
waarmee je samen een toekomst kunt 
uitbouwen. Daar heb je veel meer aan.”

 & Dankjewel voor het ge-
sprek, Marcel. We wensen 
je nog veel plezier met je 
kinderen en kleinkinderen! 

GRATIS NAAR  
BOBBEJAANLAND?
Als je deze tekening inkleurt, maak je kans op één van de vijf  
WIJ-gezinskaarten voor onze Gezinsdag in Bobbejaanland op 
zaterdag 26 mei. Eén WIJ-gezinskaart geeft recht op wel  
10 toegangstickets (6 kinderen en 4 volwassenen).

Bovendien krijgen alle tekeningen een mooi plaatsje tijdens onze 
Gezinsdag.

Stuur je tekening vóór 30 april op naar CD&V – Wetstraat 89,  
1040 Brussel. Noteer ook zeker je naam, leeftijd, adres, e-mailadres 
en gsm-nummer. De winnaars worden op 2 mei persoonlijk op de 
hoogte gebracht. 

Veel succes! 
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Om de dag goed te starten en de 
nodige adrenaline op te doen, is de 
Bob Express de ideale attractie. Op 
het eerste gezicht een gezellige trein, 
maar in werkelijkheid een ware hoge-
snelheidstrein. In geen tijd scheurt de 
trein over het water en langs de rot-
sen. Wanneer je denkt dat het erop zit, 
krijg je nog een extra rondje vertier. 
Treinticketjes heb je niet nodig om in 
te stappen, enkel een goede dosis durf 
en moed. 

Na de Bob Express hadden we de 
treinmicrobe te pakken. Volgende hal-
te? De Oki Doki. Een vrolijke achtbaan 
die nóg sneller leek te gaan dan de 
Bob Express. Wanneer je je nog maar 
goed en wel in de rollercoaster had 
neergeploft, zoefde hij al richting de 
wolken om snel daarna een enorme 
duik naar beneden te nemen. 

Wie het eerder voor de waterattracties 
heeft, komt ook in Bobbejaanland ze-
ker aan z’n trekken. Wat denk je van de 

Indiana River? In een bootje kabbel je 
door een onvoorspelbare en donkere 
jungle. Flitsende lichten, junglegelui-
den, spoken, slingerende apen en reu-
zespinnen. Dát zijn de ingrediënten 
voor een spannende boottocht. Onze 
enthousiaste bende trotseerde heel 
wat tranen en angsten, maar ze over-
leefden allemaal de attractie en keken 
er achteraf met plezier op terug. Voor 
wie nog meer waterattracties wil, zijn 

er ook nog de wildwaterbaan en El 
Rio. De boten van El Rio nemen je mee 
op een wilde tocht langsheen woest 
water. Je duikt zelfs in een gigantische 
draaikolk. Met een beetje geluk kom je 
er zonder kleerscheuren doorheen.  

Daarnaast heeft Bobbejaanland ook 
heel wat spectaculaire en intense at-
tracties die enkel geschikt zijn voor de 
echte durvers onder ons. Denk maar 

 
 
 
 
 
 
 
aan de Revolution, de Dreamcatcher 
of de Typhoon. In die laatste maak je 
de looping van je leven mee, waarna 
je nog enkele dubbele schroeven 
moet doorstaan, om uiteindelijk te 
eindigen met een enorm scherpe 
afdaling. De kinderen uit ons test-
publiek hadden in ieder geval geen 
angst. Wat bleek zelfs? Voor sommi-
gen was dit hun favoriete attractie. 
De moeite waard dus om eens uit te 
testen tijdens onze Gezinsdag.  

En voor wie na al die avonturen hon-
ger heeft gekregen, zijn er op het 
plein aan de Speedy Bob tal van 
eetgelegenheden. Pizza’s, pasta’s 
en frietjes: alles wat je nodig hebt 
om stevig op je benen te staan om 
de vele attracties aan te kunnen. 

Eindconclusie? Bobbejaanland werd 
door onze bende getest én goedge-
keurd. Of je nu houdt van ruige at-
tracties of het liever rustiger aan doet, 
Bobbejaanland heeft het allemaal. Nu 
wachten we op jullie oordeel. Kom je 
uitleven op onze Gezinsdag en ervaar 
zelf waarom Bobbejaanland het ple-
zantste land is. 

Oranje bloed en zin voor avontuur? Dan mag jij niet ontbreken op onze jaarlijkse Gezinsdag. Dit 
jaar trekken we op zaterdag 26 mei naar de stille Kempen voor ’t plezantste land: Bobbejaanland. 
Om te kijken of het park wel klaar is voor al dat jonge geweld, zorgden we voor een enthousiast 
testpubliek. Met een vrolijke bende trokken we naar het park waar we heel wat attracties uittestten 
en (goed)keurden. We geven je met plezier mee welke attracties je zéker niet mag missen tijdens 
onze Gezinsdag. 

Schrijf je in voor onze Gezinsdag  
via www.cdenv.be/gezinsdag.  
Je kunt er onze nationale kopstukken 
ontmoeten tijdens een ritje in de Speedy 
Bob, of je vragen stellen aan voorzitter 
Wouter Beke in de King Kong. Bovendien 
voorzien we tal van boeiende activiteiten 
doorheen het park. 

Absoluut niet te missen dus!

 
KLAAR OM  
ERIN TE VLIEGEN? 

TOT 5 MEI
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Andries (4jaar)  
was de jongste van onze bende, maar 
leefde zich als ware snelheidsduivel 
enorm uit op de Aztek Express.

 
Liene (6 jaar)  
genoot van de sfeer en de attracties in 
het park. Zonder enige schrik dook ze  
in elke attractie. 



IN DE BUURT

IN EEN SOLIDAIRE SAMENLEVING 
is iedereen welkom
Iedere mens telt in onze samen-
leving. Een samenleving waar-
bij iedereen recht heeft op een 
goed leven zonder dat daarbij 
onderscheid gemaakt wordt 
tussen geslacht, geloof of ge-
aardheid. Als sterkste lokale 
partij zijn heel wat van onze 
gemeenten en steden bezig 
met diversiteit, solidariteit en 
holebi- en transgenderthema’s. 
Omdat we gaan voor een inclu-
sieve samenleving waar ieder-
een mee is. 

DANNY SMESSAERT  
EEKLO

Eeklo is een toonvoorbeeld van een 
CD&V-bestuur waarbij sterk wordt in-
gezet op het LGBT-beleid. Met Danny 
Smessaert hebben ze er een gedreven 
schepen van Gelijke Kansen die zich 
bezighoudt met alles rond holebi’s en 
transgenders. “We zijn een tijdje ge-
leden gestart met een werkgroep die 
zich bezighoudt met holebi- en trans-
genderthema’s en met hoe we ons 
beleid daarop kunnen afstemmen. 

We willen meer zijn dan een werk-
groep. Wie met vragen zit, kan bij ons 
terecht. Eigenlijk fungeren we als een 
soort van spreekbuis. Soms hebben 
mensen nood aan een babbel en wan-
neer ze ergens mee worstelen, helpen 
wij hen”, legt Danny uit. 

Om ervoor te zorgen dat holebi- en 
transgenderthema’s toegankelijk 
en bespreekbaar worden in de ge-
meente, worden heel wat activiteiten 
georganiseerd. “Op 17 mei – de Inter-
nationale Dag tegen Homofobie en 
Transfobie – wordt de regenboogvlag 
gehesen op verschillende plaatsen in 
de stad, waaronder het OCMW en het 
gemeentehuis. Ook de scholen wor-
den betrokken door aan de gebouwen 
een regenboogvlag te hangen om jon-
geren bewust te maken van die the-
ma’s. Dit jaar doen we zelfs iets meer. 
Op woensdagmiddag 16 mei krijgt de 
schoolgaande jeugd een paars pols-
bandje, waarmee ze naar de markt 
van Eeklo kunnen komen. Daar wordt 
de regenboogvlag gehesen en de jon-
geren steken als symbool en solidari-
teit voor holebi’s en transgenders het 
paarse bandje in de lucht. Een krach-
tig signaal. En om die solidariteit nog 
wat meer te versterken, wordt ook 
opgeroepen om op die dag een paars 
kledingstuk aan te doen. Tijdens die 
week wordt in de scholen verder ook 
een lesuur besteed aan het thema. De 
leerlingen kunnen er dan over praten 
en vragen stellen.”

Natuurlijk wordt die bewustmaking 
ook meegenomen in het beleid. Een 
van de realisaties is bijvoorbeeld het 

sportcharter. Alle sportverenigingen 
uit Eeklo ondertekenden dit charter 
en verbinden er zich daarmee toe 
dat ze atleten met een andere ge-
aardheid niet zullen discrimineren.” 
 

STAP JIJ MEE MET 
DE BELGIAN PRIDE?

Om aan te tonen dat we als partij 
ook lokaal bezig zijn met holebi- en 
transgenderthema’s, nodigen we 
alle lokale afdelingen uit om gratis 
samen met ons mee te stappen tij-
dens de Belgian Pride op zaterdag 
19 mei. ‘Your local power’ is het 
thema van deze editie. Een ideale 
gelegenheid om als lokale afdeling 
het signaal te geven dat je de strijd 
voor gelijke rechten en plichten in 
eigen land en internationaal steunt.

 Meer info en inschrijven via 
      www.cdenv.be/pride.  
 

KEN JIJ HET CD&V- 
REGENBOOGNETWERK AL?

Binnen CD&V houdt het CD&V-regen-
boognetwerk zich bezig met holebi- 
en transgenderthema’s. Het netwerk 
staat open voor alle CD&V-leden 
met belangstelling rond deze the-
matiek. Ben je geïnteresseerd in de 
werking van het regenboognetwerk 
of heb je vragen rond een bepaald 
thema? Stuur dan een mailtje naar  
regenboognetwerk@cdenv.be. 

EEN WARME BUURT,  
da’s meer dan een straatbarbecue 
Wat houdt voor jou een warme 
buurt in? Een babbeltje met 
je buren? Een jaarlijks straat-
feest? Of tijdens de zomerva-
kantie misschien wel een speel-
straat hebben in je straat? Bij 
een speelstraat wordt een deel 
van de straat afgesloten, zo-
dat kinderen er kunnen spelen 
zonder zich zorgen te hoeven 
maken over aanstormende au-
to’s. Terwijl de kinderen zich rot 
amuseren, kunnen de ouders 
een babbeltje doen met de bu-
ren.

Levendige buurten en wijken, daar 
zit de kracht van een gemeente of 
stad. Want een buurt is meer dan 
wonen alleen. Het is meer dan een 
huis. De buurt is een thuis. Een plek 
om jezelf te ontwikkelen en om 
elkaar te ontmoeten. Gemeenten 
en steden blijven daarom inzetten 
op de leefbaarheid en de dynamiek  

 
van de buurten. De inrichting van 
een speelstraat is daarbij een van 
de mogelijkheden om die dynamiek 
in je straat en buurt te blijven 
behouden. Het zorgt ervoor dat 
kinderen en jongeren de kans krijgen 
om zich verder te ontplooien en te 
ontwikkelen. Dat doen ze namelijk 
niet alleen op school, maar ook in 
hun eigen buurt. 

In Brasschaat zijn ze er zich van 
bewust dat kinderen voldoende 
kansen moeten krijgen om veilig  
en vrij buiten te spelen. “In de 
vakantieperiodes ondervinden we 
dat de vraag naar ruimte om te 
spelen in de straat groot is. Daarom 
ondersteunen we sinds 2001 
de organisatie ‘speelstraten’. Die 
organisatie is dus al een lange traditie 
in onze gemeente. In de zomer van 
2001 werd een proefproject gestart 
in drie straten. Al snel groeide het  
aantal speelstraten tot een twintigtal.  

 
Dit jaar zijn er enkele nieuwe straten 
bijgekomen, waardoor er deze zomer 
dertig straten worden omgetoverd 
tot speelstraat”, aldus schepen van 
Jeugd Niels de Kort. 

Bovendien doet Brasschaat elk 
jaar mee met de ‘Buitenspeeldag’, 
een organisatie van verschillende 
kinderzenders waaronder VTMKZOOM. 
Ook dit jaar krijgen al deze zenders 
op woensdagnamiddag 18 april een 
zwart scherm. Kinderen worden 
hiermee gestimuleerd om uit hun 
zetel of van achter hun computer te 
komen en naar buiten te trekken om 
hun buurt al spelend en ravottend te 
ontdekken.

NIELS DE KORT 
BRASSCHAAT

"Buiten spelen  
stimuleert de 
ontwikkeling  
van kinderen"
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IN DE BUURT

BLOEMEN VOOR BRUSSEL 

Verkeersveiligheid. Het is en 
blijft een absolute prioriteit. 
Het gaat dan niet enkel om 
overdreven snelheid tegen-
gaan, of rijden onder invloed, 
vluchtmisdrijf of agressief rij-
gedrag. Je veilig voelen in het 
verkeer hangt ook nauw samen 
met een goede weginfrastruc-
tuur. Goed onderhouden fiets- 
en voetpaden bijvoorbeeld zijn 
cruciaal om ervoor te zorgen 
dat onze weggebruikers een 
veilig gevoel ervaren in het ver-
keer.  

De fiets is hét individueel vervoermid-
del van de toekomst. In de stad, voor 
vrijetijdsverplaatsingen maar ook 
voor woon-werkverkeer en woon-
schoolverkeer. De fiets heeft tal van 
voordelen. Het is gezond. Een kwartier 
fietsen per dag vermindert de overlij-
denskans van 20 tot 60-jarigen met 
10%. Het is milieuvriendelijk. Kortom, 
het is rentmeesterschap in de praktijk.

Maar wat als je wilt fietsen, maar da-
gelijks gefrustreerd geraakt over de 
slechte fietsinfrastructuur door de 
vele putten in het wegdek? Lokale 
CD&V-kandidaat Anton Schuurmans 
was het beu om bij zijn vele fietstoch-
ten door Brussel telkens te moeten 
uitwijken voor de putten. Hij vatte de 
koe bij de horens en introduceerde in 
zijn stad de ‘Flower Pothole’. Wanneer 
hij een put in het wegdek ziet, plant 
hij er een bloem. Hiermee kaart hij op 
een frisse en opvallende manier de 
slechte staat van de wegen aan. Zijn 
project zorgt alvast voor een glimlach 
op het gezicht en een blik van goed-
keuring van de vele passanten. 

In ‘Het Laatste Nieuws’ lichtte An-
ton zijn idee toe: “Sinds zes weken 
rijd ik rond met een elektrische fiets. 
Ik hield me meer bezig met putten 
omzeilen dan op het wegverkeer te 
letten. Niemand doet iets aan het 
probleem, dus besloot ik zelf wat te 
ondernemen. Ondertussen inves-
teerde ik al 300 euro in de actie, met 
gemengd succes. Veel bloemen in 
de straat worden weggeveegd, maar 
de meeste in het voetpad overleven. 
Sommige gaten worden zelfs her-
steld.”

DE BAL NIET MISSLAAN 
 
Voldoende bewegen draagt bij 
tot een gezonde levensstijl en 
zorgt voor meer levenskwali-
teit. Verschillende steden zet-
ten dan ook in op tal van sport- 
en spelfaciliteiten. Niet enkel 
om hun stad aantrekkelijker te 
maken, maar ook om hun stad 
– letterlijk – gezond te houden.

 
MARC DE KEYREL 
DIKSMUIDE

In Diksmuide wordt het credo ‘een 
gezonde geest in een gezond lichaam’ 
goed gevolgd. Enkele weken geleden 
introduceerden ze ‘City Golf’, een ori-
ginele manier om hun inwoners en de 
toeristen op een laagdrempelige ma-
nier aan het sporten te krijgen, terwijl 
ze de stad ontdekken. Het concept 
is eenvoudig. Je speelt golf op ver-
schillende locaties in de Diksmuidse 
binnenstad in plaats van op een golf-
baan. De locaties lopen doorheen het 
toeristische hart van Diksmuide. Je 
kunt kiezen voor een parcours van zes 
of negen holes. In tegenstelling tot de 
klassieke golfsport, sla je het balletje 
niet naar een gat in de grond, maar 
naar doelen die zich al in de stad 
bevinden. Denk maar aan een stand-
beeld of een zitbank. De persoon met 
de minste slagen, is de winnaar.

Schepen van Sport Marc De Keyrel: 
“Voor ons is ‘City Golf’ een leuk idee 
om onze stad op een andere manier te 

promoten naar onze inwoners, onze 
bedrijven en de toeristen die onze 
stad bezoeken. Het aspect beweging 
is natuurlijk ook belangrijk. Als stad 
zijn we vooral gekend van ons lande-
lijke karakter en onze rustige wegen. 
Ideaal om met de fiets te verkennen. 
Onze sportdienst zet zich al langer in 
om van onze stad meer te maken dan 
een fietsstad. We hebben met ‘Diks-
muide Moves’ zelfs een slogan waar-
mee we duidelijk maken waar we 
voor staan. ‘City Golf’ maakt deel uit 
van die sportieve cultuur. En je voelt 
onmiddellijk dat het goed in de markt 
ligt bij de inwoners. We slaan de bal 
hier duidelijk niet mis (lacht).”

City Golf betekent dus meer dan golf 
spelen in de stad. Je verkent een stad 
op een ludieke, competitieve en leer-
rijke manier. En tegelijkertijd ben je 
op een eenvoudige manier aan het 
sporten. 

Hoe neemt jouw gemeente  
of stad ‘De Weg Vooruit’? 
Laat het ons weten via  
www.dewegvooruit.be.

ANTON SCHUURMANS 
BRUSSEL

1918



22 april 2018
10 Miles Antwerpen

10 tot 13 mei 2018
1000 km  
Kom op tegen Kanker

19 mei 2018  
Belgian Pride

SAVE THE DATE

RESERVEER JE TICKETS VIA  
WWW.CDENV.BE/GEZINSDAG


