Op onze website kan u
terecht voor al het
dagelijkse nieuws uit
Ham.

www.ham.cdenv.be
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op:
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CD&V Ham naar Houfalize

Voorjaarswandeling

Dit jaar trekken we met CD&V
Ham weer naar de Ardennen.
Het weekend van 23, 24 en 25
oktober slaan we onze tenten
op in OL FOSSE D OUTH in
Houfalize.

Vorig jaar organiseerden we voor de eerste
maal een succesvolle voorjaarswandeling.

7 mei
4 juni

Weet je iemand die
lid wil worden van
CD&V Ham of deze
nieuwsbrief wil krijgen? Laat hem/haar
mailen naar:
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Dit alles voor de prijs van
165 euro per persoon, kinderen van 3 tot en met 10 jaar
betalen 75 euro.
Voor de bus vragen wij een
vergoeding van 20 euro per
gezin of 10 euro voor de
enkelingen. Inschrijven kan
bij Willy Bosmans

cdenvham
@hotmail.com

IN DIT
N U M M ER:

streek, een wandeling en een
uitstap zijn ook dit jaar voorzien. En ook de enige echte
CD&V weekend kwis.

Dit jaar willen we dit overdoen.
We verwachten jou op zondag 25 mei
om 9u30 aan de voetbalkantine van de
Warande.
Samen maken we een gezellige gezinswandeling door
de Hamse
bossen tot
12u.
Iedereen is
van harte
welkom !

Nieuw kinderdagverblijf
De plannen voor het kindercentrum in Ham achter gemeenschapshuis De Zille zijn gewijzigd. Er komen geen 26, maar
wel 39 plaatsen in de kinderopvang.
Die wijziging was nodig om de
maximale subsidie van het
Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) binnen te halen ,
zegt schepen Danielle Biesemans. VIPA stelt voorop dat
het kinderdagverblijf 520 m2 of
39 plaatsen groot moet zijn om
het volledige subsidiebedrag te
ontvangen. Het gemeentebestuur wilde aanvankelijk kleiner
-en dus ook goedkoper- bouwen, maar dit zou niet alleen
minder capaciteit, maar ook een
verlies van subsidies betekenen.
Bovendien zou het niet mogelijk
zijn om de capaciteit in het nieu-

we gebouw in de toekomst nog
uit te breiden.
2010
Daarom kiest het Hamse gemeentebestuur er uiteindelijk
voor om de oorspronkelijke
plannen te wijzigen en de maximale oppervlakte van 520 m2 te
voorzien. Om de meerkost van
deze uitbreiding te drukken,
komt het consultatiebureau van
Kind en Preventie niet in het
nieuwe centrum , aldus nog de
Hamse schepen.
Zij zullen in gemeenschapshuis
de Zille blijven. Ook de multifunctionele ruimte wordt wat
kleiner ten voordele van het
kinderdagverblijf.
De plannen en het aangepast
financieringsbedrag worden
later voorgelegd aan de gemeenteraad. De werken gaan in
het voorjaar van 2010 van start.

Meerkost
Totale kostprijs zal 1,25 miljoen
euro zijn. We hadden gerekend op één miljoen euro, maar
daarmee gaan we het niet redden , zegt burgemeester Dirk
De Vis. Een kindercrèche moet
tegenwoordig aan heel wat normen en regels beantwoorden.
Wel voeren een begrotingswijziging door. Snoeien in het budget
gaat niet want uit onderzoek
bleek dat de vraag naar buitenschoolse kinderopvang in Ham
heel groot is. De kostprijs zal
zo'n 1.400 euro per vierkante
meter bedragen. Als het schepencollege zijn fiat geeft, kunnen
we de subsidies en de bouwvergunning aanvragen.

PA G I N A

2

Nieuwe serviceflats
De OCWM-raad vindt
steeds plaats in het
servicecentrum in de
Roerdompstraat is ook
publiek toegankelijk. Je
kan deze bijwonen op
volgende data:
19 mei
16 juni

Door onvoorziene omstandigheden zijn wij op de lijst van Serviceflats Invest als eerste reserve
terechtgekomen voor de bouw
van gesubsidieerde service flats
dit wil zeggen dat eerst een andere Vlaamse gemeente zijn serviceflatsproject moet opzeggen
alvorens Ham met hen in zee kan
gaan.

of bejaardenwoningen.
Er zijn 5 mogelijke
bouwplaatsen:

Wij blijven natuurlijk niet stil
zitten. Op 23 maart hebben we
een onderhoud gehad met de
Kantonnale Bouwmaatschappij
om met hen samen te werken
voor het bouwen van serviceflats

Speelstraat
tussen school
en OCMW
Heldenplein achter het
Kristoffelheem
Kerkhofstraat achter de LIDL
Project ons dorp achter de
kerk in Kwaadmechelen

We moeten er over waken dat
onze wachtlijst die ondertussen
al meer dan 60 mensen bevat die
in een serviceflat geïnteresseerd
zijn ook gebruikt worden bij de
toewijzing ervan.

Hoek Hoogblokstrat en
Gerhoevenstraat

Enkele lopende OCMW-dossiers

Voorzitter

Bouwplaats Robynsstraat

Bouwgronden OCMW

Klusjesman

Het OCMW heeft door aankoop
van een klein stukje weg overschot
een bouwplaats kunnen realiseren
in de Robynsstraat.

Het OCMW heeft verspreid
over gans de gemeente gronden
in eigendom die meestal aan
particulieren verhuurd worden
aan vooroorlogse prijzen.

11 kandidaten voor de job van
klusjesman namen deel aan de
schriftelijke proef. Begin mei
zullen de geslaagden in deze
proef nog een mondeling
examen moeten passeren
waarna de job door de raad
kan toegewezen worden.

Deze zal ter financiering van andere dossiers binnenkort te koop
aangeboden worden bij een openbare verkoop.

OCMW
Willy Bosmans

We gaan al de contracten herbekijken en de huurprijzen actualiseren.

Gescheiden rioleringsstelsel Boskant
In het najaar start de aanleg van
een gescheiden rioleringsstelsel in
de Boskant in Ham.
Nieuw is dat de bewoners voor
het eerst zelf hun afvalwater en
hun regenwater zullen moeten
scheiden voor het de riolering in
gaat , zegt schepen van Openbare
Werken Jos Ooms. Dit is een
nieuw voorschrift dat Europa ons
oplegt.
De Boskant wordt van riolering en
een nieuw wegdek voorzien. De
totale kost van de werken bedraagt bijna 440.000 euro waarvan
100.000 ten laste van de gemeente.
De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 50 dagen zodat het
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project, afhankelijk van het weer,
eind dit jaar of begin volgend jaar
klaar moet zijn. Er wordt een
volledig gescheiden stelsel aangelegd , zegt Dirk Tytgat van studiebureau Soresma. Deze werken
zijn nodig omdat het afvalwater
hier nog in de Hoederbeek terechtkwam. Door het scheiden van
afvalwater en regenwater is er
minder wateroverlast, komt er
minder afval via overstort bij
noodweer in de beken terecht en
werken de zuiveringsstations beter.
Voor de meeste bewoners houdt
dit wel in dat ze aan het graven
moeten gaan. Om het hemelwa-

ter en afvalwater te scheiden
voorzien we een premie van
maximaal 400 euro , zegt Peter
Belmans van netwerkbeheerder
Infrax. W ie graag zijn regenwater herbruikt kan nog een bijkomende premie krijgen van 500
euro voor een put met pompinstallatie. Ten slotte kan je het
water ook ter plaatse laten infiltreren in de grond. Voor deze
werken wordt ook maximum
500 euro uitgekeerd. Verder is
het aansluiten op het gescheiden
rioleringsnet gratis voor bestaande woningen. Nieuwbouwwoningen betalen 600 euro per
putje.
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GoudenWisselduim voor Guido Winderickx
Op zaterdag 28 maart 2009 overhandigde
Jong CD&V Ham de Gouden Wisselduim
en een biermand in opdracht van Gerard
Janssen aan Guido Winderickx.
Geboren in zijn woonst
Guido mocht vorig jaar zijn 60ste verjaardag
vieren. Dat deed hij samen met zijn leeftijdsgenoten van zijn oude klas. Nog slechts
2 personen zijn nog niet op pensioen,
Guido is één van die twee.
Guido zag het levenslicht in hetzelfde huis
waar hij nu nog steeds woont, in In de Bus
in Oostham. Hij was de nakomer in een
gezin van 4 jongens en 1 meisje. Een 5de
zoon en tevens deel van een tweeling was
helaas gestorven tijdens de vlucht onder
oorlog.

kinderen.
Van reisbureau tot bankbediende
Zijn carrière begon in het nieuwe shoppingcentrum in Genk waar hij beurzen
organiseerde. Al snel kwam hij daarbij
terecht in een reisbureau. Hij woonde op
dat moment in Tongeren.
Later verhuisde hij naar Westmeerbeek
zodat Maria terug dichter bij huis woonde.
Ze kon het verenigingsleven en haar familie
moeilijk missen.

Als jonge knaap was Guido lid van de KSA
Oostham. Zijn leiders van toen waren
onder meer Rene Ooms en Jos Hermans.
Hij kon echter niet aangesloten blijven omdat hij op zijn 12de op internaat ging in Lommel, Kattenbos.

Toen hij in een reisbureau in Herentals
werkte brak de crisis uit en raakte hij zonder werk. Johan Govaerts was op dat moment leerkracht van zijn zoon. Tijdens een
gesprek bracht Johan hem op het idee te
solliciteren bij het Gemeentekrediet, toen
nog in Genendijk gelegen. De bankdirecteur René Verheyen had bij Guido op
school gezeten in Genk. Bij toevallige ontmoeting bij Suske Gazet was de aanwerving van Guido al haast in kannen in kruiken.

Op zijn 18de ging hij studeren in het college
van Genk, waar hij afstudeerde als vertalertolk.

Later maakte hij de fusie mee naar de
Dexia-bank. Ondertussen telt zijn bankcarrière als meer dan 25 jaar.

Verliefd in Lourdes

KWB-voorzitter voor het leven

Nadat de vader van Guido gestorven was,
wou zijn moeder toch nog één keer op
Lourdesreis met de Brancadiers. Guido
vergezelde haar. Op die reis kwam hij terecht bij de meisjes van de KLJ in Houtvenne die in hetzelfde hotel verbleven omdat
ze niet in het Frans een fles wijn konden
bestellen. Maria Houtvenne was op dat
moment de hoofdleidster. Op haar was zijn
oog gevallen. De start van een jarenlange
relatie. Samen hebben Maria en Guido 3

Toen de moeder van Guido overleed
moest het ouderlijk huis verkocht worden.
Guido kocht het zelf en verhuisde zo terug
naar zijn geboortedorp Ham.
Toen Guido in Westmeerbeek woonde
was hij lid geworden van de KWB aldaar.
Bij zijn verhuis naar Ham werd de KWB
van Oostham op de hoogte gebracht. Al
snel stond Nard Breugelman aan zijn deur
om bij hen aan te sluiten. Dat was een zeer
goed idee want Guido is naar eigen woorden een KWB-voorzitter voor het leven

geworden.
Maria is een verenigingsvrouw en sloot
zich aan bij vele verenigingen. Volgens
Guido is zijn nog meer betrokken in de
gemeente dan hijzelf. Samen met Maria
zong Guido jarenlang mee in het zangkoor van Oostham. Momenteel zingt
Maria er nog zonder haar echtgenoot..
Guido is nog meer betrokken in de parochie van Oostham. Zo is hij al jaren lid van
parochieraad van Oostham en in de beheerraad van de parochie. Daarnaast is hij
penningmeester van Bedevaartscomité StKristoffel
Hij kreeg in wel meer verenigingen de taak
van penningmeester, onder meer in het
ACW van Ham. Helaas is deze taak niet
langer mogelijk binnen zijn job.
Hij is ook medestichter van wijkcomité
Wasseven en In de Bus. Dit is één van de
oudste wijkcomités van Ham. Ze werd
opgericht door de organisatie van de vieringen rond de diakenwijding van Jef, de
broer van Guido. Ondertussen heeft het
wijkcomité vorig jaar reeds voor de 20ste
keer een BBQ georganiseerd.

Uitbreiding OCMW-centrum
Dit dossier waarbij wij 3 leslokalen en nieuwe burelen voor het OCMW personeel, een
nieuwe balie en de aanpassing van het cafetaria van het dienstencentrum alsook de volledige toegankelijkheid van het OCMW gebouw willen realiseren, zit in zijn eindfase.

Doorgangswoning Kortestraat
Van de vroegere woning vanNoels willen
we twee doorgangsflats maken waar
mensen die plotseling dakloos worden
zeer tijdelijk kunnen verblijven zit in zijn
eindfase.

opdracht gekregen om de werken aan te
vatten. Opening voorzien einde 2009.

Goedkeuring van het lastenboek is voorzien
op de OCMW-raad van 21 april en aanvang
van de bouwwerken in september 2009.

Het lastenboek is op de OCMW raad
goedgekeurd en de aannemers hebben

Dit project wordt gerealiseerd met overheidssteun.
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Project
Hoenderbeek

Verkiezingen 7 juni 2009
Op zondag 7 juni 2009 worden regionale en Europese verkiezingen georganiseerd. CD&V draagt deze keer het
nummer 9.

CD&V Tessedenderlo als bestuurslid,
als voorzitter van JONGCD&V, als
regiovoorzitter JONGCD&V WestLimburg, als lid van het provinciaal
jongerenbureau. Nationaal was hij
actief als nationaal bureaulid van
JONGCD&V. In 2006 raakte hij verkozen in de gemeenteraad. Hij zette de
afgelopen jaren heel wat zaken in beweging.

Uiteraard steunen we alle kandidaten
op beide lijsten. De Limburgse lijst
voor Vlaanderen zal aangevoerd worden door Jo Vandeurzen. We willen
nr 2 op die lijst tevens een warm hart
toedragen. Veerle Heeren was immers een tijdje meter van onze Hamse
afdeling.
Nummer 10 voor Vlaanderen is een
bekende Looienaar: Joris Billen. Op
politiek vlak zette hij zich steeds in om
om de mogelijkheden voor jeugd en
muziek te vergroten. Daarbovenop
stak hij de handen zelf uit de mouwen.
Geen prater, maar een doener. Binnen het Looise verenigingsleven is hij
bekend bij KWB, Landelijke Gilde en
Ziekenzorg en als voorzitter van het
ACW. Politiek is Joris actief binnen

Mogen we je vragen om te stemmen
voor alle kandidaten op lijst nummer 9 CD&V.

Veerle Heeren
Joris Billen

10 april om 16.00 uur ging de Olmensesteenweg en de O.L.Vrouwstraat opnieuw
open voor het verkeer. De omleiding via de
Gerhoevenstraat werd opgeheven. Langven
en de Kerkhofstraat blijven wel nog afgesloten.
De riolering in Langven is bijna gelegd.
Daarna komt de Kruisstraat aan de beurt
waarna beide wegen verder worden afgewerkt. Deze werken worden zeker voor
het bouwverlof afgerond.
De Kerkhofstraat is het laatste deel van het
project. Omdat daar met kleinschalige materialen (klinkers, e.d.) wordt gewerkt, zal
dit toch nog de
nodige tijd in beslag nemen. Als
het weer tegenzit,
zou het kunnen
dat de Kerkhofstraat pas na het
bouwverlof wordt
opengesteld.

Vrouw en Maatschappij op blote voeten
Nog nooit op blote voeten in de natuur
gelopen?
Geef dan je voeten de vrijheid en kom in Zutendaal proeven van het eerste blotevoetenpad van Vlaanderen. Voel met je zintuigen en
je voeten de bijzondere prikkels van hout,
stenen, boomsnippers, gras, leem en water op
een gecontroleerd parcours dat enkel toegankelijk is op blote voeten. Voel koud en warm,
vochtig en droog, aangenaam, opwekkend en
prikkelend op een route van bijna 2 km in de
Lieteberg.

Blootsvoets gaan is gezond
Het lopen op blote voeten heeft, medisch gezien, een belangrijke positieve werking.
·
Regelmatig blootsvoets lopen op verschillende ondergronden stimuleert het hart en de
bloedsomloop, en regelt de bloeddruk.
·
Pootjebaden en gymnastiek bevorderen
tevens het vaatstelsel, vooral van de onderste
ledematen.
·
Het unieke beleven van de natuur en het
echte contact met de aarde werken ontspannend en opwekkend op geest en psyche.

Kalender

Vrouw en Maatschappij Ham nodigt alle vrouwen uit om met hen
mee te gaan op 30 mei 2009
Programma
Vertrek om 13.00u aan de kerk in
Oostham. Omstreeks 14.00u starten we met de wandeling. Nadien
is er de gelegenheid om iets te
eten.
Meebrengen: handdoek!

25 november tot 6 december
Vrouw & Maatschappij Ham nodigt jullie
ook uit op volgende activiteiten

Witte Lintjesactie aan supermarkten en
bij verenigingen

12 juni

12 of 19 december
Boottocht naar Maastricht

Informatief kraampje op de Jaarmarkt
Olmsesteenweg Oostham

Prijs van de wandeling:
niet inbegrepen.

2,50. Eten

Inschrijven voor 20/05/2009 bij
Coemans Diane,Tel: 011/34.18.48
of De Bruyn Debbie,
Tel 0479/43.69.74.

