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Zomeractiviteiten
voor onze jongeren
Zoals voorgaande jaren zal
er op verschillende plaatsen in onze gemeente een
mobiel speelplein halt houden in de verschillende
deelgemeenten.
Onze “playmobiel” zal uitrijden tijdens de periode
van maandag 24 juli tot en
met vrijdag 4 augustus. In
functie van het aantal kinderen en een verdeling over
de verschillende deelgemeenten worden er activiteiten gepland voor onze
kinderen die praktisch
“aan huis” worden aangeboden. Ook worden er bij
de keuze een aantal wijken
en/of straten opgenomen
waar er minder voorzieningen en speelmogelijkheden
aanwezig zijn.
De activiteiten worden
voorzien op volgende
plaatsen:
24 juli Luiaardweg
(Grimbergen)
25 juli Beigemveld
(Grimbergen )
26 juli Kerkeblok
(Grimbergen)
27 juli Tweelindendreef
(Molenveld)
28 juli Parking kerk
Verbrande Brug
(Verbrande Brug)
31 juli Ten Doorn
(Beigem)
1 augustus Kasteelstraat
(Strombeek)
2 augustus
Verbindingsweg (Borgt)
3 augustus Borrekesveld
(Strombeek)
4 augustus Bloemkerslaan
(Humbeek)

Tot spijt wie ‘t benijdt…
Mini-kribbe is een feit…!
In de verkiezingscampagne 2000 maakte ik van de
oprichting van een kinderkribbe in Grimbergen mijn
belangrijkste actiepunt. Na een behoefteonderzoek was
algauw duidelijk dat Grimbergen hier nood aan heeft en
de villa Rijckendael in Strombeek stond leeg. Dus…

En dan na een administratieve omzwerving is het in
januari 2006 zover…!

bijgedragen wordt.
Na intens zoeken en onderhandelen, wordt tenslotte
beslist om de uitbating toe te
vertrouwen
aan
VZW
Opbouwwerk Haviland, dat
zich kandidaat stelt en aan
de vooropgestelde voorwaarden voldoet om de villa
Ryckendael te huren en de
minicrèche uit te baten.

De gemeenteraad keurt het
lastenboek voor de verbouwingswerken goed en stemt
een subsidiereglement waarbij per dag en per kind 1 17

En vandaag…zijn de aanpassingswerken volop aan
de gang zodat na de grote
vakantie de opening mag
verwacht worden. Voor alle

Na een onderzoek van Kind
en Gezin en de nodige
brandveiligheidscontroles
wordt beslist om de nodige
aanpassingswerken uit te
voeren. Kostprijs voor de
gemeenschap : 1 75.000.

Meer info:
Tom Mensalt, schepen
van jeugd en sport
0476/21.13.77 of
tom.mensalt@pandora.be
Op het gemeentehuis bij
de jeugddienst via de cel
welzijn (02/260.12.11)

praktische informatie kan u
terecht bij Opbouwwerk op
het nummer 02/467 11 28
(of – 27).
Doel bereikt dus.
Een
gemeentelijk initiatief in
nauwe samenwerking met
én ter aanvulling van de

dienst opvanggezinnen van
het OCMW.
Meer info:
Marleen Mertens,
schepen van sociale zaken
vraagmaar@
marleenmertens.be
www.marleenmertens.be

Cultuur op kindermaat
Zondag 20 november 2005 kenden we in Grimbergen onze allereerste kinderhoogdag. Het werd meteen een overrompeling van vrolijke kindergezichten. In en rond het Cultureel Centrum van Strombeek-Bever en het Guldendal te Grimbergen
werden ongeveer 700 kinderen gesignaleerd. De hele dag stonden de kinderen dan ook centraal. In het Cultuurcentrum
werden ze in een sprookjeswereld van prinsen en prinsessen gedompeld terwijl in het Guldendal ridders en heksen de buurt
onveilig maakten. Spannende voorstellingen, leuke ateliers, theatervoorstellingen… kortom die dag kregen de kinderen het
beste uit het aanbod van de diverse Grimbergse culturele actoren. Een groots openluchttheater met veel spektakel en vuur
sloot het geheel af.
Het college van burgemeester en schepenen besloot om ook dit jaar een kinderhoogdag te organiseren. Noteer daarom
alvast zondag 26 november 2006 voor de tweede kinderhoogdag .
Dank aan de vele medewerkers voor hun inzet, dankzij hen werd onze eerste
kinderhoogdag een groot succes.

Meer info: Patrick Vertongen, schepen van cultuur - patrick.vertongen@grimbergen.be

Pioniersrol voor
Grimbergen in de
kinderopvang ?

Gelieve te noteren dat de
“playmobiel” een dagelijkse werking heeft van 10u
tot 12u. en van 13u tot
15u. De activiteiten worden begeleid door drie
monitoren.
Tijdens de zomer zal er
eveneens een swapwerking
doorgaan tijdens de maanden juli en augustus met
een ruim aanbod aan activiteiten.
Ook kan iedereen die het
wenst, gratis een vakantiekalender komen ophalen,
waarin de activiteiten voor
onze jongeren worden vermeld.

GRIMBERGEN

Jong CD&V ijvert al een
tijdje voor bijkomende
kinderopvang in Grimbergen.
Ondertussen werden verschillende stappen gezet en
zijn de verbouwingswerken aan de villa Ryckendael in Strombeek aan de
gang. Jong CD&V wil bij
die gelegenheid burgemeester Willems en schepen Mertens bedanken.

Intussen hertekent Minister
Inge Vervotte het kinderopvanglandschap! Eén van
haar doelstellingen is de
samenwerking van verschillende kinderopvangvoorzieningen. Samen sta je namelijk sterker. Hiertoe zullen
centra voor kinderopvang
worden opgestart. Een centrum voor kinderopvang
(CKO) is een groep van
opvangvoorzieningen (zowel

erkende en gesubsidieerde
als zelfstandige) die lokaal
of regionaal zo ruim mogelijk samenwerken. Het aanbod omvat minimaal voorschoolse en buitenschoolse
opvang, opvang in groepsen in gezinsverband. Het is
de bedoeling om “op termijn” alle opvangvragen via
één loket te bundelen en te
laten doorstromen naar de
verschillende opvangvoorzieningen binnen een CKO.
Om deze doelstelling te
realiseren plant de minister
de opstart van proefprojecten. Kind en Gezin zal 16
samenwerkingsverbanden
als CKO-proefproject aanduiden, begeleiden en opvol-

gen zodat er een duidelijk
beeld komt van de mogelijkheden en de knelpunten.
JONG CD&V pleit er dan
ook voor dat Grimbergen
zich kandidaat stelt om een
dergelijk proefproject te
worden en zo mee aan de
wieg te staan van betere kinderopvang.
Ondertussen vernamen wij,
tot onze grote vreugde, dat
hiervoor al de eerste stappen
gezet werden.
Meer info:
Trui Olbrechts, voorzitster
Jong CD&V
trui.olbrechts@telenet.be
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Jean-Pol
Olbrechts bij
chirojongens in
Humbeek
De provincie liet op vraag
van gedeputeerde voor
jeugd, Jean-Pol Olbrechts,
een studie maken over
jeugdverblijfscentra, ook de
niet geregistreerde centra.
Daaruit blijkt dat er in onze
provincie te weinig jeugdverblijven zijn, vooral in het
centrum en het zuiden van
het Hageland. De Ardennen
en Limburg zijn meer in
trek, terwijl er in onze provincie wel enkele sterktes

zijn zoals het grote aanbod
in de regio Leuven en de
aantrekkelijke bossen en
landschappen. Er moeten
zeker meer verblijven bijkomen. "Het rapport reikt
heel wat mogelijkheden aan
om een ondersteuningsbeleid voor jeugdverblijven uit
te werken. De provincie
gaat nu aan de slag om hiermee concrete acties uit te
werken", aldus gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.
Voor meer info over deze
studie: jean-pol.olbrechts@
vlaamsbrabant.be

Foto: Raf Bonte

"Te weinig
jeugdverblijven in
Vlaams-Brabant"

Het MOT krijgt
provinciale subsidies

Respect verdien
je niet zomaar

Het project Arabica van het MOT uit Grimbergen kreeg een subsidie van 6.240 euro. Het
gaat om een project betreffende de ontwikkeling van een educatief atelier rond de Arabische
invloeden in de Westerse wereld. Een tweede project van het MOT, Leerplannenonderzoek,
kreeg een subsidie toegewezen van 4.920 euro. Dit project betreft de aanzet tot een werkdocument waarin aangegeven wordt welke linken er te leggen zijn tussen het MOT en de
aangeboden leerstof op school voor leerlingen van het TSO en BSO.

De afgelopen jaren hebben
onze CD&V mandatarissen
heel wat gerealiseerd. De
heraanleg van straten, voeten fietspaden, de komst van
de kinderkribbe, de renovatie van de sporthal in
Grimbergen, de vernieuwing
van de jeugdlokalen op de
Piereman, de uitbouw van
de speelpleinwerking, de
aanpassingswerken aan het
oude rusthuis Ter Biest voor
de Academie, de verbouwingswerken aan het CC in
Strombeek-Bever, de start
van de kunstenaarsroute, de
nieuwbouw van de cafetaria
en de kleedkamers Ter
Wilgen, de renovatie van het
openluchtzwembad, de verbouwingswerken in de
sporthal Humbeek, de aanleg van het Lintbos, de aankoop van het Beverbos en de
bouw van een rusthuis met
104 bedden en 8 serviceflats
i.s.m. de privé zijn slechts
enkele
voorbeelden.
Bovendien staan nog heel
wat projecten op stapel die
de komende maanden en
jaren zullen uitgevoerd worden. Bent u intussen niet
benieuwd wat er allemaal
gerealiseerd
werd
in
Grimbergen? Dan moet u
zeker eens de website
www.cdenv.be/stap2006/
postcode/ bezoeken. U zult
verbaasd zijn!

Meer info: Jean-Pol Olbrechts, provinciaal gedeputeerde
jean-pol.olbrechts@vlaamsbrabant.be

Zit daarmee het werk erop.
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Zeker niet! Daarom willen
de CD&V mandatarissen
zich ook na 8 oktober blijven inzetten om Grimbergen
uit te bouwen tot een
gemeente waar het goed is
om te wonen. De komende
weken mag u ons toekomstproject voor Grimbergen
verwachten dat op een
realistische wijze, met een
goed beheer van de middelen en met uw hulp het
maximum voor elke inwoner en voor de Grimbergse
gemeenschap in haar geheel
wil bereiken. Want slechts
op deze wijze verdien je als
politicus het respect van de
inwoner.
Ik denk dat CD&V op 8
oktober met opgeheven
hoofd naar de kiezer kan
stappen. Het kartel van
CD&V en N-VA zal een
sterke lijst voorleggen met
een mix van jong en oud,
man en vrouw en nieuw en
ervaren. Ik meen dat onze
kartellijst uw vertrouwen
andermaal zal krijgen want
zoals je kon lezen: er is al
heel wat gerealiseerd en we
willen samen met u verder
aan die weg bouwen!
Meer info:
Karl Verdickt, voorzitter
karlverdickt@yahoo.com

