
CD&V Ham wenst alle inwoners 
een deugddoende en rustbren-
gende zomer. 

En voor wie met vakantie gaat : 
een zorgeloze vakantie. 

De projecten in Ham blijven 
elkaar ondertussen opvolgen. 

Het ene is nauwelijks achter de 
rug of het volgende staat al 
klaar. 

De koopwoningen in de Brou-
wersstraat zijn nog in afwerking 
terwijl er al wordt begonnen 
aan de koop- en huurwoningen 
in de Vlinderstraat/Den Dries. 

Met betaalbare koop- en huur-
woningen willen wij voorname-
lijk jonge mensen de kans geven 
zich in Ham te vestigen .   

De geplande bijkomende servi-
ceflats in Kwaadmechelen en 
Oostham dienen het oudere 
publiek.  

Het rusthuis Coham breidt uit 
met een 30tal bijkomende bed-
den.   Ook voor de oudere 
bevolkingsgroep blijft Ham dus 
aantrekkelijk. 

Ook het privaat onroerend 
patrimonium van Ham ver-
nieuwt zich voortdurend. 

Oudere woningen verdwijnen of 
worden gerenoveerd, nieuwe 
woningen dienen zich aan. 

Langs de N141 komen heel wat 
meergezinswoningen.   

Zo kunnen nieuwe inwoners, in 
Ham een vaste stek vinden. 

De realisatie van het project 
"Ons Dorp" achter de kerk van 
Kwaadmechelen komt steeds 
dichterbij. 

Het gebied werd in een aantal 
kamers opgedeeld om een 
deelsgewijze ontwikkeling moge-
lijk te maken. 

Kamer 1 kan ontwikkeld wor-
den door het privé initiatief . 

Kamer 2 wordt ontwikkeld 
door Vooruitzien ( sociale 
koopwoningen). 

Kamer 3 krijgt vooraan, langs de 
hoofdweg een commerciële 
invulling, en net daar achter 
komen meergezinswoningen. 

Kamers 1 en 2 worden bereik-
baar via de Genebemdestraat. 

Tussen kamers 2 en 3, in de 
schaduw van de kerk, komt een 
parking , die ruim zo groot is als 
de huidige naast de kerk. 

Kamer 3  wordt voor het niet 
commerciële gedeelte bereik-
baar via de Speelstraat .      

Onderwijl wordt het nieuw 
recyclagepark aangelegd, wor-
den de laatste klippen voor de 
bouw van de nieuwe kinderop-
vang genomen, liggen de riole-
ringswerken van fase III in Gene-
bos ( Bergstraat-Genebosstraat) 
vast.  Ook de heraanleg en de 
riolering van de hoofdweg in 
ons dorp, de N141, wordt klaar-
gestoomd. 

CD&V Ham staat niet stil 
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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: 

2 september 

7 oktober 

4 november  

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

21 september 

19 oktober 

16 november 

Word ook lid van CD&V Ham! 

Neem contact op met Marc Heselmans 0494/56.14.45   

of via mail aan cdenvham@hotmail.com 

www.ham.cdenv.be 

Terwijl ook de realisering van de 
ENA-gebieden Genbos en Sluisstraat 
gestaag vorderen. 

Wat wordt gerealiseerd kadert in een 
beleidsmatige aanpak die wordt vast-
gelegd in beleidsplannen. 

Het opstellen, verbeteren en aanpas-
sen van beleidsplannen is het werk 
achter de schermen. 

Zo werd zopas het integratiebeleid 
onderzocht en het mobiliteitsbeleid 
bijgesteld. 

U ziet, zorgen genoeg voor het be-
stuur. Maar geen nood , wij houden 
de voet op het gaspedaal en rijden 
voorzichtig verder. 

Prettige vakantie!  
Burgemeester Dirk De Vis 

Afscheid 
We namen vorige maand afscheid 
van Diane Coemans, die naar de 
zee verhuist.  Hilde Aegten volgt 
haar op als voorzitster Vrouw & 
Maartschappij Ham. Aan beiden 
veel succes in de toekomst! 

http://www.ham.cdenv.be
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Wat wordt gerealiseerd 
kadert in een beleidsmatige 
aanpak die wordt vastgelegd 

in beleidsplannen. 

Het opstellen, verbeteren en 
aanpassen van 

beleidsplannen is het werk 
achter de schermen. 

Dirk De Vis    

Geen verveling in Ham 
Om zoveel als mogelijk van 
die vrije tijd te kunnen genie-
ten zullen de meeste onder 
ons hun  reis- of andere plan-
nen al wel gemaakt hebben.  
Ik wens iedereen de (droom)
vakantie die hij/zij voor zich-
zelf wenst. 

Voor de mensen die thuis of 
in de omtrek blijven heeft 
onze Dienst Vrije Tijd    
(= cultuurdienst en toerisme) 
gezorgd voor gezellige en 
interessante activiteiten waar-
mee je wel enkele uren of 
dagen kunt opvullen. 

Onze jaarlijkse 
Fietszoektocht die nog kan 

gereden worden tot 10 sep-
tember, individueel, met 
vrienden of met het huisgezin. 
Een echte aanrader en boven-
dien zijn er nog enkele mooie 
prijzen mee te winnen.          
( Inschrijving en brochure bij 
Dienst Vrije Tijd  in het ge-
meentehuis,tegen 2,5) 

En wat denk je  van  een  ter-
rasje doen op een mooie zo-
meravond in volle natuur aan 
de Oude Pastorie in Oostham, 
en tegelijkertijd een interes-
sante film zien?  
Dat kan elke donderdagavond 
van 1 juli t/m 2 september in 
de ZomersineMAH.  De bar 
met  consumpties aan demo-
cratische prijzen, gaat open 
om 20h30 en de filmvoorstel-
ling, die gratis is, start om 
21h30. Slecht weer? Geen 
probleem alles verhuist naar 
binnen.  

Wat je zeker niet mag missen 
zijn de  Waajfeesten , even-

eens aan de Oude Pastorie in 
Oostham, op zondag 25 juli 
vanaf 14h00. Op het program-
ma: oude ambachten,dressuur 
trekpaarden, demo met roof-
vogels, schapendrijven met 
Border Collies en onze Kring 
Heemkunde is ook present.  

Voor veel 
mensen is de 
vakantie ook 
de meest 
geschikte 
periode om 

met een boekje in een hoekje, 
op de wei, aan het strand  of 
aan het zwembad te zitten.  
Zoals vorige jaren is het ook 
weer Zomer in de BIB . El-
ke bezoeker van de BIB krijgt 
1 of meer spaarkaarten, met 
10 lege vakjes. Voor elk 
boek, DVD of CD-rom die je 
leent krijg je een stempel op 
uw spaarkaart. Noteer op elke 
kaart uw naam en adres, elke 
ingeleverde, volle spaarkaart 
gaat in een grote spaarpot 
en na de zomer worden daar-
uit 4 winnaars getrokken goed 
voor een boekenbon met een 
waarde van 50-40-30- of 20. 

Speciaal voor de leerkrachten 
is er weer Jeugdboeken in 
uw valies , om zo de jeugdli-
teratuur bij de leerkrachten 
nog meer te promoten.  Ook 
aan deze actie is een wedstrijd 
gekoppeld. Leerkrachten die 
een vakantiefoto opsturen 
waar zij-  of hijzelf opstaat 
met een jeugdboek  uit haar/
zijn valies maken kans op 
een boekenbon van 50. 

Onze senioren, die minder 
aan de klassieke zomervakan- 

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

Dienst Vrije Tijd heeft 
gezorgd voor gezellige en 
interessante activiteiten 

voor de mensen die thuis 
blijven. 

Walter Peelmans       
tie gebonden zijn, kunnen 
natuurlijk ook aan al deze 
activiteiten deelnemen. Zeker 
wat fietsen betreft zijn velen 
onder hen al ingereden en 
sommige hebben zich onlangs 
nog bijgeschoold wat de weg-
code betreft. Op donderdag 
27 mei  werd in onze gemeen-
te Ham de cursus Veilig fiet-
sen/Ken uw gemeente voor 
senioren gegeven. Deze cur-
sus werd georganiseerd door 
de G.A.W. (gemeentelijke 
adviesraad welzijn) in samen-
werking met en gratis aange-
boden door het provinciebe-
stuur van  Limburg. Na een 
grondige opfrissing van de 
wegcode, speciaal wat fietsers 
betreft, vertrokken alle 18 
deelnemers samen met de 
instructeur, per fiets om enke-
le heikele punten in onze ge-
meente ter plaatse te bekijken.  

Dan was er ook nog  op dins-
dag 15 juni de jaarlijkse seni-
orenfietstocht, een samenwer-
king van GAW en de sport-
dienst.  Aan deze tocht van 25 
km, die zonder ongelukken of  
technische problemen verlo-
pen is,  hebben 106 senioren 
deelgenomen, PROFICIAT.  

Noteer alvast in uw agenda 
het gezond ontbijt + fietstocht  
dat GAW inricht  voor onze 
senioren  op dinsdag 14 sep-
tember. En ALLE  inwoners 
van Ham en omstreken wor-
den uitgenodigd op onze jaar-
lijkse OPENSTRAATDAG 
op zondag 19 september.  

Walter Peelmans 
Schepen Cultuur  en vrije tijd 

Olivier Foets werd verkozen 
als voorzitter Jong CD&V 
West-Limburg.  Proficiat!    
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In maart 2010 overhandigden we onze 
Gouden Wisselduim aan Angèle Rutten. 
Toen we haar het overzicht gaven van 
haar voorgangers in de reeks vond ze het 
hoog tijd om eens een wat jongere win-
naar aan te duiden. Ondertussen zijn we 
3 maanden verder, tijd dus om te onthul-
len wie Angèle verkozen heeft om de 
duim door te schuiven.   

We blijven nog een keertje in Kwaad-
mechelen en wel bij de 54-jarige Walter 
Schepens!  Op maandag 28 juni 2010 
overhandigden we de prijs aan Walter.   

Walter zag het levenslicht in 1956 in 
Balen-Hulsen in een christelijk gezin 
van 4 kinderen.  Het verenigingsleven 
zat al vroeg in het bloed want in Hulsen 
gaf hij met enkele vrienden de doodge-
bloede Chiro een nieuw leven.  
Op dit moment is de Chiro Hulsen nog 
een heel actieve beweging.   

Walter startte na zijn studies in de vak-
school bij een schrijnwerker in Balen, 
alwaar hij heden nog altijd werkt !!  
Van een trouwe werknemer gesproken!  
Op een fuif in Rosselaar leerde hij Mari-
na kennen in 1978.  

Een jaar later, na de studies van Ma-
rina, stapten ze in het huwelijks-
bootje.  Samen kregen ze één doch-
ter, Tinne.  
Een officieel aanzoek was er niet, na 
30 jaar heeft Walter haar plechtig 
gevraagd of ze het nog zag zitten om 
net zoveel jaar erbij te doen.   

Ze trokken in in een klein huisje in 
de Wandelstraat.  Later bouwden ze 
enkele meters verder hun eigen huis 
waar ze momenteel nog wonen.  

De parochie had in hen al snel een ide-
aal paar gezien.  Ze stonden dan ook 
mee aan de wieg van de Plussersbewe-
ging.  Daarna namen ze 3 jaar deel aan 
de pastoraal animatoren.  
Zo kwam ook Ziekenzorg Kwaadme-
chelen bij hen aankloppen.  Marina 
was al snel secretaresse en ondervoor-
zitster van de beweging.  
In 1999 werd Walter gevraagd als 
voorzitter.  Dit is hij dus ondertussen al 
meer dan 10 jaar!  Al wil hij liever 
gezegd hebben dat hij dit op papier is, 
beslissingen worden steeds besproken 
en genomen door het hele bestuur.  
Ziekenzorg Kwaadmechelen is nog 

steeds een bloeiende en deugdoende 
vereniging met 24 kernleden en 7 losse 
medewerkers die 240 leden bezoeken.   

Hij wil deze Gouden Wisselduim dan 
ook opdragen aan de hele vereniging !   

Uiteraard zijn we ook weer benieuwd 
wie hij zal uitkiezen als zijn opvolger 
in de Gouden Duimreeks.   
Wordt het iemand van Kwaadmeche-
len, Oostham, Genebos of Genen-
dijk?   We zullen het weten in septem-
ber 2010!    

Patrick Bosmans  
Voorzitter Jong CD&V Ham  

Vrouw & Maatschappij op de avondmarkt 
Het weer was ons bijzonder goedgezind 
dit jaar: prachtig zonnig weer. Het be-
loofde een succesvolle editie van de 
avondmarkt te worden. In tegenstelling 
tot vorig jaar stond ons tentje op 5 mi-
nuten recht! De totem voor de foldertjes 
daarentegen

  

De mensen waren er vroeg bij en het 
was onmiddellijk heel druk aan ons tent-
je waar de kinderen gratis badges kon-
den krijgen. Ze hadden de keuze om zelf 
iets origineel te tekenen of iets te kiezen 
uit onze map met voorgedrukte tekenin-
gen zoals me to you beertjes, hello kitty 
enz.  

Ons oranje tentje, samen met de vele 
kinderen die vol ongeduld op hun badge 
stonden te wachten, maakten dat we 
gezien werden. Ons doel van het mee-
doen met de avondmarkt werd bereikt.  

Hilde Aegten  
voorzitster Vrouw & Maatschappij Ham 



De voorbije maanden organiseerde CD&V Ham informatie avonden in de vier deel-
gemeenten van Ham. Onze doelstelling daarbij was om als bestuur, halfweg de  
legislatuur, de burgers in te lichten over de gerealiseerde projecten.  
Elk beleidsdomein werd op deskundige wijze toegelicht door Dirk, Jos,  
Daniëlle,Walter en Willy.   

Gemiddeld waren er een 10 tal-aanwezigen. Dus wat dat betreft kunnen we zeker 
niet van een succes spreken. We hadden echter ook geen grote toestroom verwacht. 
Het was immers een nieuwe manier van communiceren met de inwoners.  
En toch zijn we niet ontevreden. Er waren heel wat positieve reacties en suggesties 
van uit het publiek. Die nemen we dan ook mee naar toekomstige initiatieven.        

Marc Heselmans       
Voorzitter CD&V Ham 

Infovergaderingen 

CD&V Ham een actieve beweging 
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