
Dankzij de CD&V-fractie kunnen 
Asserse leerlingen van de middelbare 
school, die voor hun verplaatsingen met 
het openbaar vervoer geen gebruik 
kunnen maken van het aanbod van De 
Lijn, vanaf dit schooljaar al beroep doen 
op een terugbetaling van 20% van de 
abonnementskosten!abonnementskosten!

Wij houden er ons aan jullie op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van onze man-
datarissen in de gemeenteraad. We kijken graag even met jullie terug naar de gemeenteraad 
van de afgelopen maanden. Wil je hier nog meer over te weten komen? Surf dan even naar 
onze website: http://as.cdenv.be.

Toch een tussenkomst in abonnementskosten voor studenten die geen 
gebruik kunnen maken van een Buzzy Pazz!
Zoals we jullie reeds vertelden in ons magazine van november 2013, stelden de CD&V-man-
datarissen op de gemeenteraad van oktober 2013 voor om ook voor Asserse studenten in 
het middelbare onderwijs, die omwille van onmogelijke busverbindingen van de Lijn, 
genoodzaakt zijn om gebruik te maken van betalend leerlingenvervoer vanuit de school, te 
voorzien in een tegemoetkoming van 20% van het busabonnement. Toen werd het punt 
door de voltallige Voluit-fractie afgekeurd.

Toen uit een overleg met de verantwoordelijken van vervoermaatschappij De Lijn bleek dat 
er voor de verbinding tussen onze gemeente en de scholen in Dilsen-Stokkem geen uitbrei-
ding van het aanbod mogelijk was, stelden onze mandatarissen het punt nogmaals voor op 
de gemeenteraad van april 2014. Nu wel met succes, het punt werd dan ook unaniem goed-
gekeurd.

Tussenkomst in kosten openbaar 
vervoer voor alle studenten!

INFORMATIEBLAD CD&v - JAARGANG - JUNI 2014 



Een gesmaakte Italiaanse
eetavond
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we op zaterdag 25 
januari 2014 onze jaarlijkse Italiaanse Eetavond. Met een 
gemeenschapscentrum dat met meer dan 200 aanwezigen 
gevuld zat, mogen we ook dit jaar opnieuw spreken van een 
meer dan geslaagde editie. De aanwezigen konden genieten 
van een heerlijk, uitgebreid pastabuffet. Achteraf kon er nog 
gezellig nagebabbeld worden bij een lekker tasje koffie of 
een door Jacqueline zelfgemaakte ijskoude limoncello. Onze een door Jacqueline zelfgemaakte ijskoude limoncello. Onze 
volgende Italiaanse eetavond staat ingepland op zaterdag 
24 januari 2015. Hopelijk tot dan!

Het is een jaarlijks terugkerende klus: de belastingbrief invullen. Velen zien er tegen op omdat 
de aangifte almaar ingewikkelder wordt.Om die reden helpen wij U graag bij het correct 
invullen van uw belastingsbrief. Aarzel niet om één van onze mandatarissen of symphatisan-
ten aan te spreken of te contacteren.
 • Secretaris: Etienne Houben 
 • Penningmeester: Luc Nijs
 • Fractieleider: Ben Knoops
 • Gemeenteraadslid: Valeer Hoogmartens
 • Gemeenteraadslid: Jos Paulussen
 • OCMW-raadslid: Jan Baeten
 • Toekomstig OCMW-raadslid: Jacqueline Schrijvers
 • Voormalig gemeenteraadslid: Nathalie Van Mele
en uiteraard al onze andere sympathisanten.

Twijfel dus niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen U graag verder!

Onze mandatarissen helpen u graag
bij het invullen van uw belastingsbrief

Quiz Jong CD&V groot succes!

punten. Het podium werd vervolledigd door de ploeg 'Missing Link' met 144 punten. Ook de 
andere deelnemende ploegen scoorden zeer verdienstelijk.  Een dikke proficiat aan alle deel-
nemers! 
Dankzij het succes van de quiz en de lovende commentaren van de deelnemende ploegen zijn 
de jongeren vastberaden om volgend jaar een nog betere editie in elkaar te boksen!  Schrijf 
alvast 27 februari 2015 in jullie agenda, tot dan!

Op vrijdag 21 februari 2014 organiseerde onze jongeren-
afdeling haar allereerste quiz. Het werd meteen een 
schot in de roos! Dankzij de 37 ingeschreven ploegen 
van 5 personen zat het gemeenschapscentrum meer als 
vol. De 37 deelnemende ploegen beten hun tanden stuk 
op de 10 verschillende vragenrondes en 2 puzzelrondes 
die opgesteld werden door Jan en Ben.

Quizploeg 'Calabria' (foto) werd de verdiende winnaar 
van de quiz met 161 punten. De tweede plaats was weg-
gelegd oor de Asserse ploeg 'ASjemou Light' met 145 
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