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Beste Desselaar,
Met de start van het nieuwe
jaar is ook het CD&V bestuur
hernieuwd. Voor Jong CD&V
is de nieuwe voorzitter Tim
Heymans, voor Vrouw en Maatschappij is dit Babs Verstraelen en
Jos Mermans is voorzitter van de
Seniorenafdeling. Met dit team
van gemotiveerde krachten zullen
we nodige inspanningen leveren.

Van links naar rechts: Ben Staes, Paul Meynants, Roel Mermans, Bieke Paeshuyse en Michel Meeus

De CD&V stemmen in de gemeenteraad
In een korte vraag- en antwoordsessie met onze 5 gemeenteraadsleden vroegen we
hen waar zij voor staan:

v.l.n.r: Jo Van den Broeck, Tim Heymans, Swa De Schutter
(regio Kempen), Babs Verstraelen en Jos Mermans

Graag wil ik Walter Peeters
bedanken voor zijn toewijding als
voorzitter van wie ik nu de fakkel
heb overgenomen.
Recentelijk overleed Eugeen Staes
die jarenlang binnen onze partij
actief was, ondermeer als voorzitter van het OCMW. We denken
met warme gevoelens en dankbaarheid aan hem terug.
Op 24 maart organiseren wij
onze vijfde editie van CD&V à
Volonté. Bij deze wil ik u allen
van harte uitnodigen. Inschrijven?
Zie achterzijde.
Ik hoop u daar te mogen verwelkomen,
Jo Van den Broeck
CD&V Voorzitter - Dessel

Ben Staes - Delstraat 27 - 0474/63.57.92 - benpanera@hotmail.com
“Wil er mee voor zorgen dat elke adviesorgaan gehoord wordt en dat er genoeg
financiële middelen zijn voor elke vereniging in Dessel.”
Paul Meynants - Peresstraat 13 - 0473/77.09.85 - paul.meynants@skynet.be
“Mijn prioriteit is het verenigingsleven in Dessel. Mensen die hun verantwoordelijkheid opnemen verdienen aanmoediging en steun. Zij maken de samenleving
en verdienen de medewerking van de gemeente.”
Roel Mermans - Lichtenaustraat 7 - 0477/27.77.78 - roel.mermans@telenet.be
“Ik zal opvolgen dat het gemeentebestuur zorgt voor onderwijskansen en
kinderopvang voor alle kinderen in Dessel en blijven hameren op een verstandig
gebruik van de Desselse financiën.”
Bieke Paeshuyse - Broekstraat 76 - 014/70.48.23 - bieke.paeshuyse@telenet.be
“Verkeersveiligheid en onderwijs zijn twee thema’s die ik van zeer nabij wil
opvolgen. Meer in het bijzonder zal ik blijven werken aan het veiliger maken van
de schoolomgevingen.”
Michel Meeus - Campfortstraat 5 – 0477/23.33.70 – mmeeus@provant.be
“We zullen kritisch én constructief onze oppositierol spelen. Opmerkingen
maken waar nodig, steunen waar het kan!”

“CD&V à volonté”
zondag 24 maart 2013
Christoffelzaal Heide
CD&V Dessel nodigt u hartelijk uit op de vijfde editie van haar eetdag.
• buffet à volonté (spaghetti bolognese, videe, ossentong in madeirasaus,
vispannetje, puree, gratin, dessert: rijstpap of cornetto)
• aperitief inbegrepen
• volwassene: 17 euro
• kinderen -10 jaar : 8 euro
• kinderen -5 jaar: gratis
Welkom tussen 11.30 u. en 14.00 u. of 16.00 u. en 18.00 u.
Inschrijven telefonisch, per mail of met deze strook vóór 15 maart bij:

EETDAG

DESSEL

Naam :
Adres :
Telefoon :
Aantal personen :
				
				
Tijdstip (aankruisen) :
				

volwassene : ……… x 17 euro
kind –10 jaar : ……… x 8 euro
betalen ter plaatse
O tussen 11.30 u. en 14.00 u.
O tussen 16.00 u. en 18.00 u.

Verantwoordelijke uitgever : Jo Van den Broeck, Nieuwstraat 63, 2480 Dessel

Michel Meeus, Campfortstraat 5 – Dessel
0477/23.33.70 - mmeeus@provant.be
Jos Mermans, Akkerstraat 64 – Dessel
0476/48.16.77 - jos.mermansmelis@skynet.be
Yvonne Blockx, Lukasstraat 1 - Dessel
0494/38.24.79 - yvonne.blockx@telenet.be

