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Op zaterdag 16 januari stond het jaarlijkse nieuw-
jaarsontbijt van CD&V-Berlaar op het programma.  
Een honderdtal mensen vond de weg naar de 
Pauluszaal van Ontmoetingscentrum Ballaer.
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CD&V BERLAAR KLINKT 
OP HET NIEUWE JAAR

GOED GEZIND 

ONDERWEG
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Een hartverwarmend 2016: voor ons, voor 
jullie en voor de hele buurt. Voor minder 
gaan we dit jaar niet. Omdat een goed be-
gin onontbeerlijk is, werd het nieuwe jaar 
in de eerste weken van januari sfeervol en 
aangenaam ingezet.

Naast een inspirerende toespraak van nati-
onaal voorzitter Wouter Beke stonden ook 
de lokale bestuursverkiezingen op het pro-
gramma. Els Mombers werd verkozen tot 
afdelingsvoorzitster en volgt daarbij Guy 
Staes op, die diezelfde rol verschillende ja-
ren met veel enthousiasme vervuld heeft.

Artur Issaev is de nieuwe jongerenvoorzit-
ter, Eliane Vingerhoets wordt voorzitster 
van Vrouw & Maatschappij. Paul Van den 
Vondel blijft voorzitter Senioren.

Het artikel over de Tsjetsjeense gemeenschap in België kwam 
er op initiatief van enkele studenten Journalistiek van de Uni-
versité catholique de Louvain. Zij maakten een werkstuk over 
Tsjetsjeense Belgen en sneden daarbij verschillende thema’s aan 
zoals sport, onderwijs en politiek.

Artur kwam samen met zijn familie rond de eeuwwisseling naar 
Berlaar. Zijn politieke interesse vertaalde zich na enkele jaren in 
een lidkaart bij de lokale CD&V-afdeling. In 2012 bekleedde hij 
voor het eerste een plaats op de verkiezingslijst. Met succes, want 
sinds 2013 is Artur gemeenteraadslid en de enige verkozene van 
Tsjetsjeense afkomst in België en misschien zelfs Europa.

SAMEN NAAR EEN WARM 2016

CD&V-BERLAAR HAALT WAALSE MEDIA

NIEUWJAARS-
ZINGEN 

OP DE HEI:
ALTIJD LEUK!

Ontmoetingscentrum Ballaer 
deed op zaterdag 16 januari zijn 
naam alle eer aan. Een honderdtal 
mensen schoof er de voeten 
onder tafel voor een gezellig 
nieuwjaarsontbijt. Wouter Beke 
was dit jaar de gastspreker.

De Franstalige krant Le Soir plaatste in december 
enkele Tsjetsjeense Belgen in het voetlicht. Onder hen 
ook gemeenteraadslid Artur Issaev. 
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Een prachtige oudejaarsdag 2015 met zowaar zonnestralen, het weer van de laatste 
dagen van het jaar kondigde de dag al aan. Warm en vol positieve energie. De 
voormiddag trok zich vrij traag op gang maar eens de klok negen uur had geslagen 
stroomden de zangertjes en hun ouders toe. De enige echte CD&V-balpen en een 
doosje met kleurpotloden voor de zingende acteurs, de ouders mochten kiezen uit 
een kop warme soep of een jenevertje. Klokslag twaalf uur ruimden we alles weer 
op. Een 200-tal goedgemutste blije kinderen trokken het nieuwe jaar in met een 
balpen en een kleurpotlood. En daarmee schreven zij 2016. Gelukkig Nieuwjaar 
aan alle mensen van Berlaar en van de Hei.

NIEUWJAARS-
ZINGEN 

OP DE HEI:
ALTIJD LEUK!



8

COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Voorzitster Els Mombers 
(elsmombers@telenet.be)
www.berlaar.cdenv.be

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/mijncdenv Ve
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Het verhaal van Polukarpus vindt zijn 
oorsprong bij de familie Horemans. Daar
werd het telkens overgeleverd van groot-
vader op kleinzoon. Tijdens zijn periode 
als schoolmeester vertelde Walter Hore-
mans het verhaal al aan zijn leerlingen. 
Dertig jaar later kan iedereen meeleven 
met de belevenissen van Polukarpus.

Auteurs Ivo Pauwels en Walter Horemans 
hebben de avonturen van Polukarpus 
neergeschreven in het nieuwe jeugdboek, 
‘De wonderbaarlijke zomer van Polukar-
pus Boterbier.’ En daaruit blijkt meteen 
ook de liefde van onze burgemeester voor 
zijn gemeente. Het pittoreske Gestel 
vormt namelijk het schouwtoneel voor 
alle avonturen. In de illustraties die het 
boek opfleuren, herken je dan ook zonder 
problemen de gezellige dorpskern met de 
kenmerkende schandpaal.

Wie het relaas van al deze belevenissen 
wil lezen, kan terecht bij de Berlaarse 
boekhandels en aan het onthaal in het 

gemeentehuis. Je kan er het boek kopen 
voor 19,99 euro.

BURGEMEESTER STELT 
JEUGDBOEK VOOR
De mandatarissen van CD&V-Berlaar zijn van vele markten thuis. Voormalig 
leraar en huidig Berlaars burgemeester Walter Horemans bewees dat door 
begin december zijn eerste jeugdboek ‘De wonderbaarlijke zomer van 
Polukarpus Boterbier’ voor te stellen.


