
“In naam van CD&V Duffel wens ik u en 
uw familie prettige kerstdagen en een 
gelukkig en gezond nieuwjaar” 

Nieuwe turnhal in Duffel

Dankzij een gedreven buurtactie van 
de Norbertijnenlei zal er een turnhal 
gebouwd worden op de plaats waar ze 
thuis hoort, aan het sportcentrum de 
Rooienberg.  

Reeds lang geleden hadden de CD&V-
gemeenteraadsleden gepleit voor integratie 
in het sportcentrum.  CD&V wenst O.G.K. dan 
ook een succesvolle, constructieve 
voorbereiding van de nieuwbouw in 
samenwerking met het gemeentebestuur 
die aan de turnkring sportinfrastructuur 
geeft voor de volgende 30 jaar.

In het kader van een masterproef organiseerde de Vlaamse bouwmeester een 
wedstrijd voor laatstejaars architectuurstudenten. Toenmalig 
onderwijsschepen Luc Wuyts diende de vraag in om een gebouw voor 
buitenschoolse kinderopvang te laten ontwerpen.

Na overleg met ‘Scholen van Morgen’ was men bereid om samen met de nieuwbouw voor ’t 
Kofschip ook dit project te realiseren. “Door alles in één beweging te bouwen met eenzelfde 
architect, door dezelfde vennootschap en 
dezelfde aannemer, op één en dezelfde werf, 
konden we heel wat synergiën realiseren 
waardoor het project aanzienlijk goedkoper 
werd”, aldus Luc Wuyts.

Vandaag zitten de werken in een eindfase. Het 
nieuwe Ravottersnest werd opgetrokken 
tegenaan de turnzaal. Op de 
benedenverdieping bevindt zich de leefruimte 
voor de kleuters met keuken, sanitair blok, een 
lokaal voor slapersopvang voor de jongste 
kleuters, berging en een lokaal voor de 
administratie. Op de bovenverdieping, die 
bereikbaar is via trap of lift, krijgen de lagere 
scholieren hun stek. Naast een ruime 
leefruimte, sanitair, berging en keuken vinden 
we hier ook de technische ruimte en… een 
dakterras dienstig als buitenspeelplaats!  
Achteraan het gebouw is er een speelse, groene 
buitenruimte die aansluit bij de ‘koer’ van de 
lagere school.

NIEUWE KINDEROPVANG 
DANKZIJ CD&V DUFFEL

Huldiging zuster Marie-Louise Frans
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 nationale contactpersoon
tom@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/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Koen Ghys
info@duffel.cdenv.be
www.duffel.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/duffel.cdenv

in DUFFEL
duffel.cdenv.be
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December! De maand waarin iedereen 
begint af te tellen naar de 
eindejaarsperiode met familie en 
vrienden, ook de maand waarin we 
uitpakken met onze eindejaarswensen. 

Een nieuw jaar roept bij iedereen 
enthousiasme op om er samen het 
beste van te maken. Dat enthousiasme 
willen we samen met jullie delen 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 
zondag 21 januari 2018 vanaf 10 uur in 
de benedenzaal van de Lage Polder.

Iedereen van harte welkom!

Wij zijn fier op ons 
mooi Duffel

Voorzitter Ronny Henin

22 oktober was de feestzaal tot barstens toe 
gevuld met  vrienden van  zuster Marie-Louise.  
Vele jongeren hebben  hun eerste communie, 
plechtige communie en vormsel onder 
begeleiding van de zuster meegemaakt. Vele 
mensen werden door de zuster opgevangen, 
moed ingesproken en verder geholpen omdat 
ze op de vlucht waren, doelloos in Duffel 
verzeild geraakt waren of hopeloos in de 
problemen zaten. Steeds stond ze klaar met 
een luisterend oor, een dikke  knuffel en een 
aanmoedigend woord. Een verrassingsfeest 
met meer dan 150 aanwezigen om haar 
letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten 
was absoluut op zijn plaats.  Proficiat aan de 
initiatiefnemer!  CD&V-Duffel wenst zuster 
Marie-Louise nog vele gezellige, gezonde jaren 
tussen de mensen in Duffel.

Zuster Marie-Louise op haar huldigingsfeest 

op 22 oktober in de Breughelzaal van de 

Duffelse bibliotheek
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Luc Wuyts bij het nieuwe gebouw voor 

buitenschoolse kinderopvang



Iedereen verplaatst zich en dus neemt 
iedereen deel aan het verkeer.  
Iedereen heeft zijn persoonlijke 
wensen om zich zo snel mogelijk, zo 
goedkoop mogelijk en zo comfortabel 
mogelijk van punt A naar punt B te 
begeven.  

Een tweede autobrug over de Nete zal de 
brug aan het gemeentehuis en dus ook 
het kruispunt ontlasten.  Doorgaand 
verkeer dienen we zoveel mogelijk te 
weren uit het centrum. 
Daarnaast streven we ook naar andere 
verbeteringen: frequente lijnbussen die 
ook alle uithoeken zoals de Mijlstraat 

verbinden met het station, lijnbussen die 
personeel, patiënten en bezoekers naar 
het nieuwe ziekenhuis in Mechelen 
brengen. Bovenal is er nood aan 
degelijke fietspaden, want CD&V gelooft 
in “koning fiets”: goedkoop, gezond, 
sportief en snel.

De CD&V-fractie van de provincieraad 
heeft op verschillende plaatsen in de 
provincie Antwerpen uitleg gegeven 
over de hervorming van de 
provincieraad. Als laatste van dit 
“Rondje provincie” werd er halt 
gehouden in Duffel in de Lage Polder. 
 
Gastvrouw van deze avond in Duffel, Lili 
Stevens, is trouwens ondervoorzitter van de 
Provincieraad. 
 
Aan een volle zaal werd uitgelegd hoe de 
Provincieraad is opgebouwd en wie de CD&V-
mandatarissen zijn. Een lange lijst van 
recente verwezenlijkingen werd overlopen. 
Hier  werden onder andere ook het project 

van “het fort van Duffel” en de fiets-o-strade 
genoemd. 
 
Via enkele vragen aan het talrijk publiek werd 
het verschil tussen persoonsgebonden 
materie en grondgebonden materie duidelijk 
gemaakt. Het is belangrijk dit verschil goed te 
kennen want in de toekomst zal alles wat 
persoonsgebonden is, overgeheveld worden 
van de provincie naar het Vlaams gewest. Dus 
het provinciebestuur wordt vanaf volgende 
legislatuur stevig afgebouwd. 
 
Gezellig nakaarten na een leerrijke 
uiteenzetting door de provincieraadsleden 
en gedeputeerden vervolledigde deze 
geslaagde avond.

Op 14 oktober 2017, net 1 jaar voor de 
verkiezingen, werd het bekend 
gemaakt:
Guido De Vos gaf de lijsttrekkersfakkel 
door aan Lili Stevens. 

Lili is 57 jaar oud, gehuwd en moeder van drie 
studerende kinderen Hidde, Haike en Hinse.
Reeds 36 jaar geeft ze les in het buitengewoon 
secundair onderwijs te Heist-op-den-Berg en 
begeleidt ze leerlingen met leer- of 
psychische problemen.
Daarnaast heeft ze al een politieke carrière 
van 30 jaar achter de rug. 

"Het is een droom om de 
CD&V-lijst te mogen trekken 
om zo de kans te krijgen om 
terug voor de Duffelaars te 
zorgen!"

Ze was gemeenteraadslid te Heist-op-den-
Berg van 1988 tot 1994 en is al 23 jaar 
provincieraadslid, daar volgt ze vooral het 
thema onderwijs op.  Als lid van de commissie 
onderwijs, lid van het bestuur van de 
provinciale scholen  en bestuurslid van de AP-
hogeschool kan ze, dankzij haar ervaring, veel 
betekenen voor de leerlingen die speciale 
ondersteuning nodig hebben. 

In het Gielsbos, een instelling voor mensen 
met een zéér zware handicap, werkt ze al 
jaren mee om, dankzij de inbreng van de 
provincie, de mensen de beste zorgen te 
geven.

"Ik wil voluit gaan voor een 
WARM Duffel waar de mensen 
centraal staan!"

In 2000 werd Lili gemeenteraadslid te Duffel 
en van 2003 tot 2012 was ze schepen. 
Ze zette zich vooral in voor welzijn en cultuur. 
De welzijns- en cultuurcafé's waren druk 
bijgewoonde avonden waar info werd 
gegeven en waar de Duffelaars terecht 
konden met ideeën en voorstellen. 
 
Volgens Lily moet er meer dan ooit ingezet 
worden op het  samenbrengen van mensen, 
om hen samen te laten genieten, want dat is 
een belangrijke stap tegen de vereenzaming.

"En nu naar de verkiezingen 
toe, sta ik klaar en blijf ik super 
gemotiveerd om er voluit voor 
te gaan…"

LIJSTTREKKER LILI

DIT IS LILI
Mama van 3 studenten
23 j gemeenteraadslid
23 j provincieraadslid
36 j leerkracht BUSO
Voorzitter Stuvoraad
Bestuurder Gielsbos
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Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 14 oktober hopen wij te mogen rekenen op jullie 
onvoorwaardelijke steun!

PROVINCIERAAD IN 
DUFFEL
“Rondje provincie” op woensdag 29 november

Mobiliteit blijft een actiepunt voor CD&V-Duffel 

CD&V Duffel steunt 

STERKE JAN

Tijdens Hemelvaartweekend komen 
sportievelingen jaarlijks samen om 
1000 km te fietsen op 4 dagen ten 
voordele van 'Kom op tegen Kanker'. 

Duffelaar Jan Asselberghs neemt reeds 
enkele jaren deel aan deze prachtige 
organisatie met zijn team “Sterke Jan”. 
Dit jaar had “Sterke Jan” 10 ploegen 
ingeschreven en had elke ploeg 8 fietsers die 
elk 125 km fietsten. 

CD&V Duffel draagde niet alleen bij aan de 
50 000 euro inschrijvingsgeld, maar we 
wilden ook de moedige fietsers steunen die 
op Hemelvaart-ochtend Duffel doorkruisten. 

Proficiat Jan en Yesse met jullie 
prachtige organisatie!  

Ondertussen worden er allerhande 
evenementen op touw gezet om de 50 000 
euro inschrijvingsgeld van volgend jaar bij 
elkaar te krijgen. 

CD&V-Duffel blijft jullie steunen!
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