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Beste CD&V-lid,

De verkiezingsdatum nadert  met rasse schreden. De diverse campagneploegen en partijstructuren werken op volle 
toeren om de campagne-initiatieven op poten te zetten. Het zal niet lang meer duren vooraleer de verkiezingen het 
straatbeeld overheersen.
Uiteraard is onze werking de komende weken slechts gefocust op één gegeven: de campagne voor de Vlaamse en 
Europese verkiezingen.  Een goeie  campagne voeren  staat  voorop.  Hopelijk  kunnen we daar  dan de vruchten  van 
plukken op 7 juni.

In deze Kortweg vinden jullie deze keer dan ook enkel campagnenieuws. We wensen jullie veel leesplezier met deze 
verkiezingskortweg! 

Met vriendelijke groeten,
Odette Van Hamme, voorzitter regio Meetjesland Jan Vermeulen, voorzitter regio Gent

CAMPAGNE VLAAMSE & EUROPESE VERKIEZINGEN 7 JUNI 2009

Onze kandidaten voor Vlaanderen & Europa

In de vorige editie (maart 09) verscheen een onvolledige kandidatenlijst. Intussen werden zowel de Oost-Vlaamse als 
Europese lijst vervolledigd en kunnen we u alle namen meegeven.  
Wenst u meer info over de kandidaten?  Neem dan een kijkje op de website van CD&V (www.cdenv.be/verkiezingen). U 
vindt er per kandidaat een fiche met extra info.

EUROPESE CD&V-LIJST
EFFECTIEF OPVOLGERS

1. Jean-Luc Dehaene - Vilvoorde 1. Bart Dochy - Ledegem
2. Marianne Thyssen - Sint-Joris-Weert 2. Anne Martens - Gent
3. Ivo Belet - Hasselt 3. Jan Wouters - Antwerpen
4. Nik Boons-Van Gool - Lier 4. Marilyn Neven - Elsene
5. Francis Stijnen - Turnhout 5. Josseline Pansaerts - Walshoutem-Landen
6. Anniek Nagels - Genk 6. Willem Rombaut - De Pinte
7. Mustafa Uzun - Maasmechelen 7. Nahima Lanjri - Borgerhout
8. Anja Pilet - Veurne 8. Yves Leterme - Ieper
9. Luc Millecamps - Zulte
10. Franceska Verhenne - Kortrijk
11. Christopher Oliha - Bierbeek
12. Elke Tindemans - Edegem
13. Etienne Schouppe - Liedekerke



            
    OOST-VLAAMSE CD&V-LIJST

EFFECTIEF OPVOLGERS

1. Joke Schauvliege - Evergem 1. Valerie Taeldeman - Maldegem
2. Jos De Meyer - Sint-Niklaas 2. Filip Thienpont - Merelbeke
3. Cindy Franssen - Oudenaarde 3. Steven Baeyens - Berlare
4. Veli Yuksel - Gent (Sint-Amandsberg) 4. Jan De Nul - Denderleeuw
5. Robrecht Bothuyne -  Kruishoutem 5. Ali Ozen - Hamme
6. Hans Knop - Zele 6. Kristien D'Haeyer-De Groote - Brakel
7. Phaedra Van Keymolen - Haaltert 7. Bea Roos - Sint-Martens-Latem
8. Henk Heyerick - Zulte 8. Ingeborg Temmerman - Stekene
9. Iwein De Koninck - Aalst 9. Ronny Herremans - Herzele
10. Lieselot Bleyenberg - Melle 10. Lien Vercruysse - Destelbergen 
11. Lieve De Gelder - Wetteren 11. Janna Wieme - Maarkedal
12. Caroline Fredrick - Lovendegem 12. Joris Rombaut - Gent
13. Arthur Cambier - Geraardsbergen 13. Martine De Meyer - Gent (Oostakker)
14. Dirk De Ketelaere - Kruibeke 14. Jenne De Potter - Zottegem
15. Claudine Van de Veire - Nevele 15. Monica Van Kerrebroeck - Gent
16. Pierre Claeys - Buggenhout 16. Pieter De Crem - Aalter
17. Brigitte Van Overmeire-Vanhoutte - Ronse
18. Thomas Van Ongeval - Nazareth
19. Bart Van Thuyne - Deinze
20. Alex De Smet - Laarne
21. Lieve Stockman - Aalst
22. Lien Verwaeren - Dendermonde

        23.  Luc Van Herreweghe - Wichelen
       24. Odette Van Hamme - Eeklo
       25.  Kathleen Hutsebaut - Zingem
       26.  Annick Willems - Sint-Laureins
       27.  Marc Van de Vijver - Beveren

Op de foto ziet u de kandidaten uit de regio's Gent & Meetjesland.
(Vlaams & Europees)

Campagnemateriaal

Op  het  secretariaat  hebben  wij  van  onze  kandidaten  (en  de  topkandidaten  van  de  Europese  lijst)  materiaal  ter 
beschikking. Indien u een affiche wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen. Moesten we het gevraagde materiaal 
nog niet in huis hebben, dan vragen we dit op en geven we u een seintje eens het materiaal binnen is.

U kan terecht op het telnr 09 221 45 81 of via mail secretariaatgent@cdenv.be.

Verkiezingsprogramma: Vlaams en Europees programma + Oost-Vlaamse speerpunten

Uiteraard  heb  je  als  partij  naast  kandidaten  ook  een  verkiezingsprogramma nodig.  Op  het  nationaal  congres  van 
zaterdag 25 april werd het Vlaamse en Europese verkiezingsprogramma goedgekeurd. U vindt de teksten terug op de 
CD&V-website (www.cdenv.be/verkiezingen).

De dag voordien (vrijdag 24 april) stelde CD&V-Oost-Vlaanderen het Oost-Vlaams verkiezingsprogramma voor aan de 
pers. De tekst kreeg de titel '10x sterk voor Oost-Vlaanderen' mee.  U vindt de korte versie (10-punten) en de uitgebreide 
versie van de tekst op de website van CD&V-Oost-Vlaanderen (www.oost-vlaanderen.cdenv.be).

U kan de teksten eveneens opvragen via het secretariaat 09 221 45 81 - secretariaatgent@cdenv.be

Gevraagd: getuigen zondag 7 juni 2009

Voor de verkiezingsdag zijn we op zoek naar kandidaten om als getuige te fungeren in een stem- of telbureau.  De taak 
van de getuige is om te kijken of het stemmen en het tellen van de stemmen correct verloopt. We zijn op zoek naar leden 
of militanten die deze taak willen opnemen.

Vrijwilligers mogen zich aandienen op het secretariaat bij  Bernice Callaert op het nummer 09 221 45 81 of via mail 
bcallaert@cdenv.be.  



UITNODIGINGEN 

CD&V Gezinsdag - zondag 10 mei 2009

Naar  goeie  gewoonte  gaat  er  jaarlijks  een  gezinsdag  door.  Dit  jaar  trekt  CD&V  naar  Bobbejaanland  (Lichtaart  - 
Kasterlee) voor een dag plezier met de familie.  Voor slechts 15 € (kinder kleiner dan 1 meter = gratis toegang) kan u 
genieten van de meer dan 50 attracties -waarvan een heel aantal overdekt- die het park rijk is.
Voor de CD&V-leden wordt er nog een extraatje voorzien.

Kaarten kunnen besteld worden via de CD&V website (http://www.cdenv.be/gezinsdag/inschrijving) of op het nummer 
02/238.38.40. Pas na betaling is uw inschrijving definitief.  
Betalen kan op het rekeningnummer 776-5931054-86 met vermelding 'gezinsdag CD&V - familie xxx - aantal kaarten xx'.

Bus naar de gezinsdag

Vanuit de regio's Gent en Meetjesland leggen we opnieuw een bus in naar de gezinsdag.  Voor slechts 5 euro (kinderen 
jonger dan 12 jaar betalen slechts 2,5 €) kan u meerijden.  
Vooraf inschrijven voor de bus is noodzakelijk. U kan daarvoor terecht op het secretariaat (09/221.45.81 of via mail: 
secretariaatgent@cdenv.be). Eens ingeschreven ontvangt u de gegevens met betrekking tot opstapplaats en -uur. 

! Voor afdelingen of groepen die met 15 personen inschrijven voor de bus, zijn we bereid een extra stopplaats in te 
leggen. Profiteer van dit aanbod!

Verkiezingsmeeting senioren op 12 mei 2009

Ook  binnen  de  seniorenwerking  wordt  er  aandacht  besteed  aan  de  verkiezingen.  Er  wordt  zelfs  een  heuse 
verkiezingsmeeting georganiseerd.  Op dinsdag 12 mei stellen we de Vlaamse en Europese kandidaten voor aan de 
senioren uit de regio's Gent & Meetjesland.

Het programma ziet er als volgt uit:
13u30 Onthaal met koffie en dessertbuffet
14u Inleiding door Adrien De Winne, voorzitter senioren regio Gent
14u15 'Sterk in moeilijke tijden' toelichting bij  de campagne door Marianne Thyssen, algemeen voorzitter  

CD&V
14u45 Joke Schauvliege, lijsttrekker Oost-Vlaanderen, licht het Vlaams en Oost-Vlaams 

verkiezingsprogramma toe
15u15 Voorstelling van de Vlaamse en Europese kandidaten
16u Einde programma

Voor deze namiddag vragen we een kleine bijdrage van 5€/persoon.  
Inschrijven kan op het secretariaat (09/221.45.81 - secretariaatgent@cdenv.be). Uw inschrijving is definitief eens uw 
betaling binnen is (rekeningnummer 737-0235027-39 tav vzw Unitas Oost-Vlaanderen, Koning Albertlaan 214, 9000 
Gent).  

Er werd een persoonlijke uitnodiging gestuurd naar de 60-plussers van de regio's Gent & Meetjesland die hun 1 euro 
extra betaalden voor de seniorenwerking.  Maar uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden welkom!

Provinciale slotmeeting op 26 mei 2009

Het is traditie dat er in elke provincie een slotmeeting plaatsvindt in de laatste dagen van de campagne. Dit jaar zal de 
meeting doorgaan op dinsdag 26 mei 2009 in GC Hoogendonck te Waasmunster. Noteer alvast de datum in uw agenda. 
U ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging.   

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal   
● Bobbejaanse Gezinsdag: zondag 10 mei. Voordeel CD&V-leden: 15 euro i.p.v. 31 euro.  

Info & inschrijven: 02 238 38 40, beweging@cdenv.be



Provinciaal
● Provinciale slotmeeting: dinsdag 26 mei om 19u30 in CC Hoogendonk te Waasmunster.
● CD&V-Senioren Oost-Vlaanderen: maandag 15 juni om 14u bestuursvergadering in het CD&V-secretariaat, 

Koning Albertlaan 214 in Gent.

Regionaal
● Regio Meetjesland: maandag 4 mei regiobestuur in de Parochiale kring, Kerkstraat in Zelzate (grote zaal).
● Senioren regio's Gent & Meetjesland: dinsdag 12 mei om 14u verkiezingsmeeting in zaal Torrepoort (De 

Poel-ingang via Ravensteinstraat) te Gent.

Afdelingen

● Zelzate: maandag 4 mei om 20u bestuursvergadering in de kleine zaal van de Kring, Kerkstraat in Zelzate.

● Aalter: vrijdag 8 mei om 20u kaas- en wijnavond in de Gemeentelijke feestzaal in Lotenhulle. Voorstelling van 
de aanwezige kandidaten door Pieter De Crem, Minister van Defensie. Kaarten kosten 12 euro. 
Info & inschrijven: 0477 72 11 08

● Senioren De Pinte: vrijdag 8 mei om 14u in het Ontmoetingscentrum Polderbos (spiegelzaal-1e verd.) in De 
Pinte.  Toelichting 'Op weg naar een drastische hervorming van de pensioenen'.  Gastspreker is André Van 
houtte, algemeen ondervoorzitter van de CD&V-Senioren. Na de uiteenzetting koffie en vraagstelling.

● Oosterzele: zaterdag 9 en zondag 10 mei vriendenmaal; maandag 11 mei gratis koffietafel voor senioren in de 
Parochiale kring te Oosterzele.

● JongCD&V Gent i.s.m. andere Gents politieke jongerenpartijen: donderdag 14 mei vanaf 20u 'Europees 
kopstukkendebat' in Blandijnberg in Gent. Politici van Europese kieslijsten in Vlaanderen debatteren over de 
Europese  Unie  in  het  kader  van  de  komende  Europese  verkiezingen.  Moderator  is  VRT-journalist  en 
Europakenner Rob Heirbaut.

● Sint-Laureins: vrijdag 15 mei vanaf 20u Lentefeest in de parochiezaal, Dorpsstraat in Sint-Laureins. Met 
optreden van Bert Gabriëls.
Info & inschrijven: Gidy Bonte 0486 92 03 83, gidy.bonte@skynet.be

● Maldegem: zondag 17 mei van 10u tot 12u gezellig aperitiefmoment in Prinseveld. Alle aanwezige kandidaten 
krijgen de kans zich voor te stellen. Meer info volgt!

● Waarschoot: maandag 19 mei  om 19u30 bestuursvergadering  in  de vergaderzaal  Chinees  restaurant  De 
Panda.

● JongCD&V Melle: vrijdag 22 mei om 19u30 Spellenavond in de zaal van het GOC in Gontrode. 
Info: www.melle.cdenv.be

● Merelbeke: zaterdag 23 en zondag 24 mei jaarlijks CD&V-tweedaagse in de Gemeentehallen Merelbeke. Op 
zaterdag 23 mei vanaf 13u30 een 55+namiddag met gratis koffietafel en optreden van Nicole en Hugo. Op 
zondag 24 mei vanaf 12u barbecue. Kaarten barbecue: volw. 14 euro (dessert inbegrepen) en kind. 7 euro.
Info & inschrijven: Rita Thienpont 0478 58 35 15, Carlo De Cooman 09 230 81 54

● Destelbergen:  woensdag 27  mei  om 20u infoavond 'Bouwen en  verbouwen:  bouwpremies  en -subsidies, 
nieuwe btw-regeling en gewijzigd vergunningsbeleid” in het Jeugd- en Gemeenschapscentrum; Kerkham 3 in 
Destelbergen.

● Eeklo: 
● zondag 14 juni: V&M - ontbijtactie. Kostprijs: ontbijtpakket  is 6 euro pp. - familiepakket (4pers.) is 22 euro. 

De opbrengst gaat naar het project Koester van VZW Kinderkankerfonds. 
Info & bestellen: Nancy Van de Loo: 09 378 06 38 - nancy.van.de.loo@telenet.be

● zaterdag 4 juli: barbecue.

INFO

Deze nieuwsbrief wordt bezorgd aan alle leden van wie we beschikken over een e-mailadres.  Wenst u deze nieuwsbrief 
voortaan niet meer te ontvangen of kent u iemand die de nieuwsbrief graag zou toegestuurd krijgen, aarzel dan niet en 
neem contact op met het secretariaat.



Koning Albertlaan 214, 9000 Gent
09/221.45.81
secretariaatgent@cdenv.be

Verantwoordelijk uitgever: Veronique Velghe, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent, secretariaatgent@cdenv.be
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