
Bij het verschijnen van deze publicatie zou de vaccinatie van 
de eerste groepen volop aan de gang moeten zijn. Weer een 
stap dichter bij het leven zoals we dat tot maart 2020 kenden. 
Om dat gewone leven terug te omarmen, nam het CD&V- 
gemeentebestuur verschillende initiatieven. Zo is er meer dan 
300.000 euro onder de verenigingen verdeeld om de weggevallen 
inkomsten enigszins te kunnen opvangen. Ook de parochiezalen 
worden ondersteund. Bovendien is er ook de buurtcheque die ons 
allen hopelijk snel weer bij elkaar brengt. Ik ben er dan ook van 
overtuigd dat ik jullie straks zal kunnen ontmoeten bij een leuke 
activiteit of op een gezellig terras. Ondertussen kunnen jullie in 
dit krantje lezen hoe een aantal inwoners van onze gemeente de 
voorbije periode beleefden en hoe zij uitkijken naar de toekomst.

John Verbraeken, voorzitter 
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CD&V KIJKT UIT NAAR EEN
WERVELEND WESTERLO.

 

GEBETEN DOOR 
HET PADEL-VIRUS!
Er valt niet aan te ontsnappen: Padel is dé hype van het 
moment. Ook in Westerlo kan men deze sport al op 
twee locaties beoefenen: bij Padelclub Westerlo, naast 
de tennisvelden van TC Westerlo; en bij Padelclub 360 
Westerlo, op het domein van Sporta. Het is daar dat we Jef, 
Jos, Louis en Jef op een donderdagochtend aantreffen.

Jef Philipsen: “We tennissen al meer dan 30 jaar bij TC 
Voortkapel. Van oktober tot april is onze club gesloten 
omdat er geen indoor-terreinen zijn. We wijken tijdens 
die periode steeds uit naar een naburige tennisclub om 
onze conditie, maar eigenlijk vooral onze vriendschap, te 

onderhouden. Jammer genoeg strooide corona ook op dat 
vlak roet in het eten. We vreesden om deze winter in een 
zwart gat te vallen, tot we besloten om onze kans te wagen 
in een padel-kooi. Sindsdien spreken we twee keer per 
week af voor een match en maken wij als 60-plussers ook 

deel uit van deze nieuwe hype! Maar 
veel belangrijker is dat we mekaar op 
die momenten zien in onze sportieve 
bubbel, eens uit ons kot kunnen, en 
zo onze sociale contacten bleven 
behouden.

Dankzij corona hebben we een nieuwe 
sport ontdekt die we hopelijk snel 
kunnen combineren met tennis. Dat 
zou immers betekenen dat we vanaf 
april ook weer in Voortkapel aan de 
slag kunnen. Als we dan binnenkort 
ook nog eens samen mogen genieten 
van een glaasje na de match kunnen 
we alleen maar tevreden zijn dat we 
het afgelopen jaar gezond bleven 
en ons normale leven stilaan weer 
oppikken!”.

HET 
BEGON 
MET VIER 
WEKEN 
“VAKANTIE”
 

Wij zijn Janne, Jana en Fleur uit Oevel. Voor ons 
begon de epidemie met vier weken ‘vakantie’. We 
waren hier blij mee, maar dat viel al snel tegen 
toen die vier weken twee maanden werden 
en ondertussen al een jaar zijn geworden. Als 
zesdejaars aan SILA Westerlo werd ons veel 
ontnomen. Een Italiëreis, opencampusdagen, 
ons galabal, een normale proclamatie, …  Voor 
dat laatste had onze school wel een mooi 
alternatief gevonden zodat we onze periode aan 
de middelbare school toch nog mooi konden 
afsluiten. 

 Blijf op de hoogte! 
Wenst u geïnformeerd te blijven over de activiteiten 
van CD&V Westerlo? Stuur dan een mailtje naar  
ivan.vandenbergh@telenet.be

 Verantwoordelijke uitgever: 
John Verbraeken
Kardinaal Cardijnstraat 3
2260 Westerlo

 Foto’s: Marcel Ven, Jef Janssens, Ann Van Gelder, 
Fleur Van Lommel

Volg ons: 
 @cdenvwesterlo       @cdenvwesterlo

 Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wordlid

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: 
www.westerlo.cdenv.be

Janne, Jana & Fleur

Een zalig en gezond paasfeest

Op naar het hoger onderwijs! In september kregen we de kans om 
op de campus nieuwe mensen te leren kennen en ons proberen 
aan te passen aan de nieuwe manier van lesgeven. Maar dat ‘leuke-
campusgevoel’ evolueerde midden oktober al snel terug naar 
het ‘eenzame-thuisgevoel’. Aanpassen aan de nieuwe manier van 
werken werd nog moeilijker. 

Bovendien zijn we alle drie leidster bij Chiro Oevel. Vorig jaar viel 
de chiro al even stil door corona. Dit jaar verloopt het een beetje 
hetzelfde. We hopen toch op een kamp in augustus. Dat zou zalig 
zijn! 

Toch heeft Corona ook iets positiefs. We hebben geleerd hoeveel de 
mensen rondom ons betekenen en hoe ver we kunnen geraken door 
samen te werken. De vaccins hebben ons hoop gegeven. Binnenkort 
kunnen we eindelijk nog eens bijpraten met onze chirovrienden in 
ons stamcafé. Hopelijk zien we jullie ook allemaal snel terug op alle 
activiteiten die onze gemeente organiseert. 

Alles komt goed!

Daffodil Flowers

Magnolia Flowers

and

... ALLES KOMT GOED! door Sylvia Tops, 
kunstenares uit Heultje



Jaren geleden begon Jos Naets, na 
toestemming van de eigenaar, met 
het kindvriendelijk maken van het bos 
in Truchelven. Dit deed hij speciaal 
voor zijn kleindochter. Hij maakte er 
een circuitje waar ze met haar fietsje 
kon rijden.  Vervolgens heeft hij ook 
een schommel, tafel en bankjes 
getimmerd en maakte hij het bos 
gezellig waardoor ook andere ouders 
en kinderen van deze plek konden 
genieten. Nog steeds keert hij dagelijks 
de paadjes en houdt hij het bos netjes. 
En het zijn niet alleen ouders met 
kindjes die van zijn creaties genieten, 
dagelijks komt er bv. ook een man 
van Oevel naar daar gefietst en eet hij 
zijn boterhammetjes op het bankje. 
Regelmatig slaat Jos een praatje met 
hem. En Jos... Die geniet met volle 
teugen van de bedrijvigheid voor zijn 
huis. 

Jos Naets is geboren en getogen in 
Oosterwijk. Dit jaar wordt hij 89 jaar. 
Hij heeft heel wat tegenslagen gekend, 
maar heeft nooit zijn hoofd laten 
hangen en is altijd actief gebleven. 
“Rust, Roest”, zegt hij. En of hij nog 
actief is … op zijn 89 jaar doet hij nog 
altijd zijn dagelijkse turnoefeningen 
en fietst hij nog 20 km per dag.

Ook tijdens deze donkere corona-
periode is hij niet blijven stilzitten. 
Tijdens de kerstperiode maakte 
hij met al het groen dat in zijn tuin 
groeit en met hout dat hij in het bos 
vond kerststukjes, en ging hij deze 
bij de mensen aan de deur zetten. 
In totaal heeft hij 84 bloemstukjes 
rondgedragen! Misschien zijn er zelfs 
mensen die tot op heden niet weten 
wie het bloemstukje voor hun deur 
gezet heeft …

TRUCHELVEN IN OOSTERWIJK: 
VAN EN VOOR WARME MENSEN.
 

TONGERLOROCKS
 

Wandelen krijgt in Tongerlo een extra dimensie dankzij de ‘TongerloRocks’. Het 
zijn beschilderde ‘zwerfkeien’ die binnen de Tongelse grenzen worden gevonden 
en terug verstopt door wandelaars. Het opzet is dat iemand die een steen vindt 
er een foto van neemt en deze post op de Facebook- of Instagrampagina van 
TongerloRocks. 

De bezielster van het initiatief is Edith Bleyen, die een creatieve bezigheid zocht. 
Ze pikte het idee op in haar heimat Hamont-Achel waar ze Happy Stones worden 
genoemd. Edith begon er afgelopen december mee en ondertussen heeft 
de groep al ruim 270 leden. Het zijn echte kunstwerkjes die een waardevolle 
boodschap dragen zoals ‘Leef’, ‘Dans’ of ‘You are gold’. Er zijn verzamelingen 
van kabouters met glittermutsen, stenen geïnspireerd op Kandinsky en zelfs 
keien met onze eigenste molen op. “Ik heb al zeker 250 stenen gemaakt. Op 
vrijdagavond ga ik op pad om een nieuwe lading te verstoppen. Zo hebben de 
wandelaars in het weekend weer iets nieuws om naar uit te kijken”, vertelt Edith. 
De bedoeling is dat de stenen lokaal blijven, hoewel er ook al TongerloRocks 
gesignaleerd werden in West-Vlaanderen en in Genk.  “Niet erg”, volgens Edith, 
“zolang de stemen maar een glimlach toveren op de gezichten”.

Ondertussen zijn er nog Tongerlonaars aan de slag gegaan en samen met hen 
blijft Edith enthousiast doorgaan en wordt wandelen in Tongerlo nóg mooier en 
boeiender!

OOK OUDEREN KIJKEN UIT 
NAAR DE TOEKOMST!
 
Behoren tot de risicogroep voor 
corona, het moet zwaar geweest 
zijn voor onze oudere inwoners. 
Hoofdverpleegkundige Herman 
Michiels maakte het van dichtbij mee 
in ons Woonzorgcentrum Parel der 
Kempen:

“Het was een moeilijke periode voor 
onze bewoners, voor ons personeel, 
maar ook voor de familie. In de eerste 
golf waren er COVID-besmettingen 
en waren we genoodzaakt om op 
enkele momenten over te gaan tot 
kamerisolatie. Dit is voor iedereen, 
maar vooral voor onze dementerende 
bewoners, moeilijk. Gelukkig bleef 
het eerder beperkt. Zo konden we 
mits de nodige reorganisatie binnen 
de leefruimte op veilige afstand in 
gezelschap eten. Bovendien hadden 
we dankzij de bouwstructuur van ons 
WZC nog veel raamcontact. Kleine 

dingen die een wereld van verschil 
maken in tijden van crisis. Maar ook 
de (alleenstaande) thuiswonende 
ouderen hebben een hele zware 
periode achter de rug. Zij werden 
gelukkig regelmatig gecontacteerd 
door iemand van de sociale dienst om 
te kijken of alles goed ging.

Gedurende de tweede golf waren 
er, dankzij het hanteren van strenge 
maatregelen en de gedreven inzet van 
het personeel, bewoners en familie 
geen COVID-besmettingen waardoor 
de vaccinatie snel van start ging en 
er kon worden uitgekeken naar de 
toekomst. Zo verlangen we allemaal 
naar de heropening van de cafetaria 
zodat bewoners met familie en 
vrienden kunnen genieten van een tas 
koffie of een pintje. En voor de zomer 
kijken we uit naar een frietkraam of 
een crèmekar op het binnenplein.”Bedankt, Jos!

THEO BRENGT MINDERMOBIELEN 
NAAR HET VACCINATIECENTRUM.
Geboren in het kleine Korbeek-Dijle nabij 
Leuven, verhuisde de jonge Theophiel Van Geel 
naar Brussel. Daar runde hij een groentewinkel 
en een café. Na wat familiale tegenslagen 
ontmoette hij tijdens een dansnamiddag in Oud-
Heverlee Rita Lambrechts uit Zoerle-Parwijs. De 
liefdesvonk sloeg over en Theo volgde haar naar 
de voor hem stille Kempen. Samen beleefden 
zij een gelukkige tijd in de Schietboomstraat en 
reisden zij een groot stuk van de wereld rond. 

Vrij plots kwam er een abrupt einde aan dit geluk, want Rita werd 
getroffen door een zware ziekte, waaraan zij na een 6-tal maanden 
overleed.

Theo vertelt over de directe periode daarna: “Ik was totaal het noorden  
kwijt en als ik thuis zat, kwamen de muren bij wijze van spreken op 
mij af. Ik zag het echt niet meer zitten. Tot ik de vraag kreeg om mij 
als vrijwilliger-chauffeur in te zetten in de mindermobielen centrale 
van Westerlo. Verschillende dagen per week heb ik patiënten naar 
de Kempense ziekenhuizen gebracht voor consultaties, bestralingen 
en andere behandelingen. Ik leerde nieuwe mensen kennen en ik 
kon mensen troosten en helpen. Tot Corona hier een stokje voor 
stak en ik opnieuw alleen in mijn huis zat. Daarom ben ik zo blij 
dat ik in de komende weken en maanden opnieuw kan rijden om 
mensen naar het vaccinatiecentrum in Zoerle te brengen. Ik hoop 
dat zoveel mogelijk inwoners zich zullen inschrijven want dit is de 
manier waarop we het Corona-virus kunnen verslaan en een nieuw 
normaal leven kunnen leiden.”

Alle tips en tricks vind 
je op de Facebook of 
Instagram pagina:

Bedankt, Theo!

TongerloRocks
Bedankt, Edith!

Bedankt, 
zorgverleners!


