
Beste CD&V lid,

De vakantie staat voor de deur. 
Een periode waar we met zn
allen naar uitkijken om samen 
met vrienden en familie de bat-
terijen op te laden. In ons druk 
bestaan zijn die momenten he-
laas veel te schaars geworden. 
Daarom wens ik iedereen een 
deugddoende en fijne vakantie. 

En toch kijken we al iets verder 
in de toekomst. Op vrijdag 4 
september organiseren we na-
melijk voor de CD&V leden (en 
sympathisanten) een uitstap. 

Bestemming is in de voormiddag 
een bezoek aan het Fort van 
Eben-Emael en na een middag-
maal in SGravenvoeren bege-
ven we ons in de namiddag naar 
Eupen voor een bezoek aan het 
chocolademuseum. Verdere info 
volgt kortelings!

De weergoden waren ons op 24 
mei bijzonder gunstig gezind 
voor onze familiewandeling. 
Ook dit jaar zochten we de 
prachtige omgeving van de Tus 
op. We gaan dit initiatief vol-
gend jaar weer zeker herhalen.

De plannen voor de bouw van een 
kindercentrum achter gemeen-
schapshuis De Zille in Ham zijn 
klaar. Als alle dossiers en aanvra-
gen elkaar vlot opvolgen, zou de 
bouw van het centrum al in het 
voorjaar van 2010 van start kunnen 
gaan.

In het gebouw komen een kinder-
dagverblijf, een naschoolse opvang 
en polyvalente ruimten , zegt sche-
pen Danielle Biesemans. Voor het
kinderdagverblijf voorzien we een 
oppervlakte van 520 m² om een 
maximum aan subsidies binnen te 
halen. Op deze manier zitten we 

ruim behuisd en 
kunnen we in de 
toekomst makkelijk 
uitbreiden wat het 

aantal kinderen betreft.

Bij het binnenkomen van het ge-
bouw komen we voorbij een balie, 
daarna volgt een polyvalente ruim-
te van waaruit je zowel de buiten-
schoolse opvang als het kinderdag-
verblijf kan bereiken. We hebben
een vergunning voor 26 plaatsen in 
het kinderdagverblijf. Deze kan 
worden uitgebreid tot 39 plaatsen 
en in de toekomst misschien zelfs 
meer.

Bij de buitenschoolse opvang is 
plaats voor 45 kinderen, dat kan 
nog verhoogd worden tot 50. 

Schepen Biesemans: Hier worden
in het gebouw verschillende hoe-
ken voorzien zodat de kinderen 
kunnen spelen, rustig werken en 
noem maar op. Op de bovenver-
dieping is ook een tienerhoekje en 
een huiswerkhoekje voorzien. 
Buiten komt een overdekte speel-
plaats en wordt een fietsenstalling 
en een parkeerplaats voor de bus 
voorzien.

De gemeente geeft een infrastruc-
tuursubsidie van 1,2 miljoen euro. 
Er zal ook een subsidieaanvraag 
worden ingediend bij het Vlaams 
Infrastructuurfonds voor Persoons-
gebonden Aangelegenheden, ge-
raamd op 570.000 euro. De totale 
bouwkost bedraagt om en bij 1,7 
miljoen euro.

CD&V Ham wenst je een prettige vakantie
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Op onze website kan u 
terecht voor al het 
dagelijkse nieuws uit 
Ham.

Gemeenteraad
bijwonen?  Dit kan in 
de raadzaal om 20u 
op:

3 september

1 oktober

De OCWM-raad
vindt steeds plaats in 
het servicecentrum in 
de Roerdompstraat 
en is ook publiek 
toegankelijk.  Je kan 
deze bijwonen op 
volgende data:

15 september

20 oktober

Word ook lid van CD&V Ham!
Neem contact op met Marc Heselmans 0494/56.14.45

of via mail aan cdenvham@hotmail.com

De redactie van de nieuwsbrief legt 
de riem  er ook even af, de volgende 
mag u verwachten in oktober 2009.

We wensen u nu alvast fijne zomerda-
gen en veel leesplezier.

Met vriendelijke groet

Marc
Heselmans

Voorzitter

CD&V Ham

 Plannen kindercentrum

www.ham.cdenv.be



P A G I N A 2

Er is 20% sociale 
woongelegenheid
voorzien in het 

project Ons Dorp

Op vakantie met een boek

Een groendak op Zille
In de begroting werd 25.000 
euro ingeschreven voor de reali-
sering van een groendak op de 
ZIlle.   Het dak boven de aan-
bouw waar onder andere Kind 
en Gezin consultatie houdt lijkt 
het best geschikt te zijn.

Het is voldoende stevig en het is 
voldoende diep. Het groendak
wordt geen weide met zacht en 
mals gras. , vertelt Dirk De Vis.
Er moet immers rekening wor-
den gehouden met grote tempe-
ratuurverschillen.

Zeker in de zomer kan de tem-
peratuur op een dak fors oplo-
pen.
De kiezel op het dak zal eerst 
verwijderd worden.  De aanwezi-
ge dakbedekking wordt dan mi-
nutieus gecontroleerd.

Er wordt een folie aangebracht 
die belet dat de wortels van het 
aan te brengen groen door de 
dakbekleding hun weg zouden 
zoeken.  Wortels van planten en 
bomen zijn heel sterk in het bin-
nendringen van hun omgeving.

Er wordt een laag watervasthou-
dende grond aangebracht waarin 
vetplantjes worden geplant.
Vetplanten kunnen heel wat wa-
ter opnemen en zijn ook bestand 
tegen langere droogteperiodes

Het is de bedoeling dat het re-
genwater dat op het dak terecht 
komt met mondjesmaat wordt 
afgevoerd , zeg maar op het dak 
zelf gebufferd wordt en in de 
aangebrachte aarde en in de 
vetplantjes . Dit dak vergt nader-
hand geen onderhoud meer.

Het groendak zal vanuit het ge-
meentehuis, van op de eerste 
verdieping te zien zijn.

Walter Peelmans

N I E U W S B R I E F H A M

Doorsnede van 
een groendak

De vakantie staat weer voor de 
deur en we hebben wat meer tijd 
om een boek te lezen of om een 
DVD te bekijken. Anderen steken 
boeken in hun valies om op hun 
vakantiebestemming onder een 
boom, aan het zwembad of luilek-
ker aan het strand rustig te genie-
ten van een goed boek.

Om het onze ontleners gemakke-
lijk te maken en om boetes te 
voorkomen hebben de mensen van 
de BIB een regeling uitgewerkt 

voor mensen die langer dan 3 
weken (de normale duur van een 
ontlening) op vakantie gaan of 
voor hen wiens inleverperiode 
tijdens hun afwezigheid valt. ,
vertelt schepen Walter Peelmans 
We vragen deze mensen dat zij 
bij de ontlening direct een ver-
lenging vragen aan de medewer-
ker van de BIB, vóór het boek 
of de DVD wordt inge-
scand!!!!, dan wordt de ontleen-
periode ineens met 3 weken 

verlengd en kan je de ontleende 
materialen ineens 6 weken hou-
den.
Dit jaar is er ook weer een zomer-
of vakantiewedstrijd.  Het is het-
zelfde systeem als verleden jaar: 
voor elke ontlening laat je een 
kaart afstempelen en elke volle 
kaart gaat in een urne.  Bij het 
afsluiten van de wedstrijd worden 
de prijzen getrokken en zijn  er 2 
boekenbonnen te winnen, 1 prijs 
voor de jeugd en 1 prijs voor de 
volwassenen.

Project Ons Dorp langzaam concreter
(betaalbare) bouwkavels, sociale 
koopwoningen en sociale huur-
woningen.
De kamers het dichtst bij de 
Dorpsstraat komen eerst aan de 
beurt. Er worden gesprekken 
met de eigenaars gevoerd.
De percelen achter de woningen 
tussen de Genebemdestraat en 
de kerk zullen bebouwd kunnen 
worden rug aan rug met de be-
staande woningen vermits er 
vanuit de Genebemdestraat een 
toegangsweg komt. 
Achter de kerk, in de schaduw 
van het kerkgebouw komt een 
parking.
Er zijn gesprekken om het BNP-

Parisbas-Fortis bankkantoor op te 
nemen in een commerciële kavel 
(winkelruimtes) langs en achter 
het nieuw appartementsgebouw 
naast dit bankkantoor.  Er komt 
hier dan een toegangsweg vanuit 
de Speelstraat.  Deze locatie zal 
zeer bepalend zijn voor het uit-
zicht van het geheel langs de 
Dorpsstraat.

Het is de bedoeling in deze zicht-
locatie een beperkt aantal handels-
zaken te kunnen onderbrengen. 
Het is niet de bedoeling een echt 
commercieel centrum te creëren 
omdat de BRO studie heeft aange-
toond dat Ham daar geen nood 
aan heeft .

Na zoveel jaren dat er over ge-
sproken werd, begint dit project,
weliswaar nog langzaam, toch defi-
nitief gestalte te krijgen. Het stu-
diebureau Libost werd aangespro-
ken om de ontwikkeling uit te 
werken.
Het gebied is nu onderverdeeld in 
verschillende kamers waarvoor 
voorlopig rudimentair is bepaald 
hoeveel wooneenheden, welke 
weginfrastructuur, welke groen-
aanleg er kan komen. 

Er zijn allerlei reglementeringen 
die hier gelden: zo moet er toch 
20% van het gebied worden gere-
serveerd voor sociale woongele-
genheid. Dit wil zeggen sociale 



Gouden Wisselduim voor Marieke Van de Putte
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27 juni 2009 was een hoogdag in de geschie-
denis van de Gouden Wisselduim van Jong 
CD&V Ham.  Na 8 Hamse mannen besliste 
onze vorige laureaat Guido Winderickx om 
eindelijk eens de Gouden Wisselduim aan 
een dame uit te reiken.  En niet van de min-
ste!  Hij koos voor de altijd vrolijke Marieke 
Van de Putte uit Oostham.

Van alle werelden thuis
Maria, want zo heet ze officieel werd gebo-
ren in Tielt op 29 december 1934.  Net niet 
op 28 december, de dag van de onnozele 
kinderen, want daar werd vroeger wel eens 
mee gelachen. Bijna 75 jaar geleden dus!

Haar ouders verhuisden naar Kasterlee.
Spijtig genoeg overleed haar moeder reeds 
op jonge leeftijd.  Haar vader had het daar 
moeilijk mee en overleed niet snel daarna.
Marieke groeide daarom vanaf haar 12ste 
op bij haar grootouders in Gierle.  Haar 
broer ging toen naar het leger en bleef daar 
vertoeven.   Ze was dus alleen thuis bij haar 
toch wel bezorgde grootouders.  In het 
donker buiten gaan was zeker verboden.

Ze volgde snit en naad tot haar 18de op een 
meisjesschool.   Ze heeft er veel opgesto-
ken vertelt ze.  Vooral de levenswijsheid die 
ze meekreeg van een toffe non in de gods-
dienstles.  Ze leerde hoe zich te gedragen 
en dat je vooral niet mocht liegen.

De duif vliegt uit
De grootvader van Marieke was een fervent 
duivenmelker.  Op en dag kwam een kennis 
met zijn neefje Frans langs bij hem om de 
duiven te bekijken. Marieke was toen zo n
17 jaar en vond diene Frans maar ne stille.
Maar Frans bleef over de vloer komen en
hoe meer hij kwam hoe meer Marieke voor 
Frans Leeten viel.

Verkeeren in die tijd is niet zoals nu, Frans 
kwam om de 14 dagen eens afgezakt naar 
Gierle en na 3 jaar kwam er een huwelijk.
Ze wilden graag in Kasterlee gaan huren, 

maar vonden niets geschikt.
Frans beweerde in de buurt 
van zijn thuis veel sneller een 
woning te vinden.  Marieke zei, 
als je terugkomt en je hebt 
dadelijk iets gevonden, dan 
trek ik met je mee naar Lim-
burg. En Frans vond dadelijk
een woning aan bakker Flebus 
in Kwaadmechelen en weg was 
ze.

Later trokken ze in een eigen 
huisje in Oostham in de Bevrij-
dingsstraat.  Samen kregen ze 3 
kinderen, 2 dochters en 1 
zoon, waarvan ze ondertussen al 5 kleinkin-
deren geschonken kregen.  Frans ging wer-
ken in de koolput van Beringen en Marieke 
bleef thuis moeder aan de haard.  Al was ze 
creatief in het ontwerpen en maken van 
kledij voor familie en kennissen.

Late stap in het verenigingsleven
Marieke was er steeds voor haar kinderen 
en vond dat ook zeer belangrijk.  Pas later 
vroeg een vriendin waarom ze nooit bij de 
Boerinnenbond gekomen is.  Daar had ze 
eigenlijk nooit over nagedacht en nu dat ze 
reeds 50 jaar was had ze daar wel tijd voor.
Zo kwam Marieke dus zo n 25 jaar geleden
bij de huidige KVLV in Oostham terecht.

Door haar vlotte babbel werd ze al snel 
gebombardeerd tot voorzitster, zonder er 
erg in te hebben.  En vanuit de KVLV kwam 
ze bij Ziekenzorg Oostham terecht.  Ook 
daar hadden ze haar maar al te graag als 
voorzitster, maar dat heeft ze toen afgewe-
zen.
Het ging allemaal zo vlug dat ze het zelf niet 
kon volgen.  Want zo kwam ze ook in de 
Parochieraad van Oostham en VZW Kris-
toffelheem te zitten en zelfs even in de 
participatieraad van de scholengemeen-
schap in Ham.

Een andere hobby waar ze dit jaar van af-

scheid wil nemen, onder luid protest van 
de andere leden, is het zingen in de twee 
koren van Oostham: het Kristoffelkoor en 
het St Cecilia Koor.

Ontspannen doet ze pas echt als ze in het 
zwembad kan vertoeven en achter de 
kantklostafel plaatsneemt met de club 
waar ze elke woensdag mee samenkomt.

Het perfecte koppel
Je ziet, Marieke is en blijft een bezige bij 
die nooit stilzit.  En zo is Frans ook con-
tent want dan moet ze niet alleen blijven 
zitten tot zijn duiven landen.  De dokter 
velde pas nog het oordeel dat het 54jarige 
koppel perfect elkaar aanvult, zijn gejaagde 
karakter wordt gesust door haar vrolijk 
enthousiasme.  Samen met hun kinderen 
en kleinkinderen die regelmatig op bezoek 
komen, ondanks de verre afstand van hun 
woonplaats, vormen ze een hechte gezelli-
ge familie zoals dat hoort in Ham.

Wij, met Jong CD&V Ham kunnen Guido,
alleen maar volgen in zijn oordeel dat Ma-
rieke voor haar verdienstelijkheden voor 
onze gemeenschap de Gouden Wisselduim 
meer dan ooit verdient. , vertelt voorzit-
ter Patrick Bosmans, We zijn uiteraard
ook zeer benieuwd wie ze zal aanduiden 
als haar opvolger.

Fair Trade standje staan waar FT-produkten kunnen 
geconsumeerd en gekocht worden.

Een gelegenheid om de twijfelaars en de 
mensen met vooroordelen  te overtuigen 
van de kwaliteit van FT-produkten.
De volgende stap zal zijn ,zoveel mogelijk 
handelaars en horeca-zaken te overtui-
gen om FT-produkten op te nemen in 
hun gamma en aan te bieden aan de ver-
bruiker.

Voor dorstige fietsers, railbikers, toeris-
ten en mensen die BIO en FAIR-TRADE

Er wordt hard gewerkt om van Ham een 
FAIR-TRADE-GEMEENTE te maken.
Ondertussen beschikken wij ook al over

enig promotiemateriaal. , verlelt schepen
Walter Peelmans trots.

Om FAIR-TRADE beter bekend te maken bij 
een breder publiek zal er op de 
WAAIFEESTEN op 26 juli en op de
OPENSTRAATDAG op 20 september een

goed gezind zijn is er nu dichtbij het fiets-
knooppunt 338 en het eindpunt van de 
railbikes in Ham DEGROENERIDDER

geopend. (Bergstraat 6)

Dit is een BIO-café waar FAIR-TRADE-
en BIO-produkten geserveerd worden.

Je kan er terecht op zon  en feestdagen 
van 12h00 tot 20h00.



Wandeling aan den Tus

Dankzij het mooie weer maakten de 
vrouwen van Vrouw & Maatschappij 
op 30 mei een fantastische wandeling 
van 2 km, maar die zij volgens de re-
gels bewandeld hebben. 
1.       loop langzaam, de voeten lang-
zaam neerzetten, afrollen en hoog 
genoeg opheffen 
2.       uw lichaamsgewicht langzaam 
van de ene voet naar de andere over-
brengen
3.       de ogen steeds op het pad ge-
richt houden, blijf regelmatig staan om 
te genieten van de omgeving en de 
natuur
Vermits wij deze drie gouden regels

gevolgd hebben, duurde onze wan-
deling 2u15 minuten, dus een echte 
ervaringswandeling, waarvoor we de 

nodige tijd genomen hebben. , vertelt
voorzitster Diane Coemans

De gezonde activiteit werd afgesloten 
met een lekker gezond hapje en een 
drankje in "Het Dorp" in Zutendaal. 

Blotenvoetenpad
De avondmarkt van 
juni 2009, was een 
enorm succes dank-
zij het mooie weer. 
Aan de infostand 
van Vrouw & Maat-
schappij Ham was 
het enorm druk!!

Ze hadden een 
origineel geschenk 
voor vaderdag be-
dacht. Iedereen, maar vooral de kinderen, 
kon een badge voor vaderdag maken om op 
te spelden.  De kinderen mochten kiezen 
tussen voorgedrukte exemplaren of zelf een 
mooie tekening maken waarvan achteraf 
heel creatieve badges gemaakt werden.   Er 
werden meer dan 200 stuks geknutseld! 

De mama's en andere dames kregen het 
receptenboekje voor een leven in balans 
waarin een aantal smoothies recepten staan. 

De foto's van V&M met uitleg van het afge-
lopen werkjaar kon men bekijken tijdens het 
wachten van hun creatieve dochters of zo-
nen.

Er werden ballonen van het toekomstige 
kindercentrum uitgedeeld aan de allerklein-
sten, ook de burgemeester heeft zijn crea-
tieve kant laten zien. 

4 september
Gezinsuitstap CD&V Ham

23-25 oktober
Weekend Houfalize

25 november tot 6 december
Witte Lintjesactie aan supermarkten en 
bij verenigingen

12 of 19 december 
Vrouw & Maatschappij Boottocht naar 
Maastricht

Kalender CD&V Ham

CD&V Ham een actieve beweging

Avondmarkt


