
      

 

         

 

 

 

Nieuwsbrief 25 – maart /april 2010 

 
 

Beste CD&V-lid, 
 
 
De bovenlokale bestuursverkiezingen waren voor onze regio‟s zeer succesvol. Niet alleen omwille van de grote 
opkomst leden, maar zeker ook omwille van de resultaten.   
 
We wensen dan ook iedereen te bedanken die meewerkte aan deze verkiezingen door te kandideren, leden te 
mobiliseren en een stem uit te brengen. Bedankt ook voor het vertrouwen die u in ons stelde als regiovoorzitter. 
We rekenen er op dat we samen kunnen werken aan de verdere uitbouw van onze regionale werking. 
 
Nu de verkiezingen achter de rug zijn, begint het „echte‟ werk.  Na het hersamenstellen van onze structuren, 
dienen we onze focus te leggen op 2011 en 2012. Twee jaren met belangrijke verkiezingen: de federale in 2011 
en de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. 
Het lijkt wat vergezocht om nu al te verwijzen naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar helemaal onlogisch is 
het niet. We zijn namelijk halfweg de legislatuur. Dit betekent dat er in de lokale afdelingen teruggeblikt wordt op 
de voorbije drie jaar en stilletjes aan een visie wordt uitgewerkt voor 2012 en 2020. De eerste resultaten worden 
hiervan zichtbaar. Verder in deze Kortweg kan u alvast een verslag lezen van de eerste activiteit „Rond de tafel‟. 
 
Vooraleer we u laten ontdekken wat deze Kortweg te bieden heeft, rest ons nog één zaak.  Bij de 
bestuursverkiezingen namen we afscheid van Jan Vermeulen als regiovoorzitter. Jan, hartelijk bedankt voor je  
engagement, je tijd en energie die je in de regio stak. Bedankt!  Er wachten je nu andere uitdagingen maar we zijn 
ervan overtuigd dat je deze met evenveel pit zal aangaan.  
 
Veel leesplezier! 

Odette Van Hamme      Marc  De Clercq 
Voorzitter regio Meetjesland      Voorzitter regio Gent 

 
 

ALGEMEEN 
 

 
 
 
Terugblik met gewezen regiovoorzitter Jan Vermeulen 
 

CD&V neemt afscheid van Jan Vermeulen als regiovoorzitter van de regio Gent, of toch niet? Jan verlaat de regio 
en zetelt sinds kort opnieuw in het politiek bestuur in Brussel. Bovendien stoomt hij zich klaar om in 2012 
burgemeester te worden in Deinze. Tijd voor een gesprekje met de eerste schepen van Deinze. 
 

Hoe kijk je terug op uw periode als regiovoorzitter? 
“Het was een bijzonder leerrijke periode. Je leert veel mensen kennen, je leert rekening te houden met 
plaatselijke gevoeligheden en je merkt dat enorm veel mensen zich inzetten voor CD&V in onze regio. Ik kijk ook 

 



met plezier terug op de samenwerking met Odette Van Hamme en met de andere regiovoorzitters uit Oost-
Vlaanderen.” 
 

Wat zijn de belangrijkste zaken die er zijn gebeurd? 
 We hebben twee ministers!  Hoe lang is dat niet geleden? We hebben die vanuit onze regio goed kunnen 
positioneren. Ook in het Vlaams Parlement hebben we geen enkel mandaat verloren, toch ook niet slecht. We 
hebben bovendien met Filip Thienpont  de eerste actuele opvolger in onze rangen. We hebben dat bij de laatste 
verkiezingen goed onderhandeld. Ook Monica Van Kerrebroek en Erik Matthijs hebben als een grote dame en 

heer afscheid genomen van de Vlaamse politiek. Dat kon enkel doordat de beide 
regio‟s Gent en Meetjesland goed hebben samengewerkt.” 
 

En verder? 
“Alle gemeenten dragen bij in het solidariteitsfonds. Dat was vroeger niet altijd het 
geval, maar solidariteit is belangrijk om de afdelingen te helpen die zich in de oppositie 
bevinden. Daarnaast is er terug een beter overleg met de eerste mandatarissen. Ze 
komen vier maal per jaar samen rond actuele thema‟s.  En ik merk dat uit het ene het 
andere is gegroeid. Nu hebben alle gemeenten in het arrondissement Meetjesland-
Leiestreek-Gent  een structureel overlegplatform.  Er wordt naar elkaar geluisterd en er 
wordt van elkaar bij geleerd.” 
 

De regiovoorzitter heeft niet echt een dankbare taak? 
 “Dat klopt. Je moet goed op de achtergrond blijven en bij verkiezingen moet je een 

stapje achteruit zetten, ook al kan je soms zelf een bijdrage leveren als actief kandidaat. Vandaar dat ik tussen 
2004 en 2009 aan geen enkele bovenlokale verkiezing heb deelgenomen.  De taak van regiovoorzitter is moeilijk 
combineerbaar met die van eerste schepen, vooral niet kort na de geboorte van onze tweeling.“   
 

Heb je tips voor je opvolger? 
“De belangrijkste tip heeft hij al opgevolgd, kandidaat-voorzitter zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Marc de ideale 
voorzitter is op het juiste moment. Hij kent het gemeentelijk beleid, hij was zelf kandidaat bij de parlementaire 
verkiezingen en hij kent de Wetstraat goed. Bovendien staat hij in Gent bijzonder hoog aangeschreven als 
professor economie.  Bovendien kan hij rekenen op sterke afdelingsvoorzitters die zijn bestuur schragen. 
 Als ik dan toch een tip moet geven, goed luisteren naar deze mensen”.  

 
 

 
Resultaten bovenlokale verkiezingen 
 

Er kan zonder twijfel gesteld worden dat de bestuursverkiezingen voor de regio‟s Gent & Meetjesland een groot 
succes waren.  Zowel qua opkomst als het aantal verkozenen.   
 
We geven kort enkele cijfers mee: 

 Totaal aantal kiezers: 1542 – waarvan 349 van de regio Gent en 292 van de regio Meetjesland. 

 We haalden maar liefst 11 van de 20 rechtstreeks te verkiezen leden in het provinciaal bestuur binnen. 

 Door de goeie score op de rechtstreekse lijsten, konden praktisch al onze kandidaten inschuiven.  

 De CD&V statuten schrijven voor dat er slechts 2/3
de

 verkozenen van hetzelfde geslacht mogen zijn. In 
beide regio‟s wordt deze regel gerespecteerd. 

 
Natuurlijk waren er ook wel een paar minder positieve elementen: de volmachtregeling, het grote aantal 
stembrieven …  We noteerden de bemerkingen en gaven deze mee aan CD&V-nationaal.  
 
U bent waarschijnlijk nieuwsgierig naar de leden die u zullen vertegenwoordigen in het provinciaal bestuur en de 
algemene vergadering. We noteren hieronder de namen.  

 
Provinciaal voorzitter: Roman Marc (Zottegem) 
Provinciaal voorzitter JONGCD&V: Van Peteghem Vincent (De Pinte) 
Provinciaal voorzitter Vrouw & Maatschappij: Cosyns Veerle (Ninove) 
Provinciaal voorzitter Senioren: Van Wambeke Hubert (Zottegem) 
 
Voorzitter regio Gent: Marc De Clercq (Oosterzele) 
Voorzitter regio Meetjesland: Van Hamme Odette (Eeklo) 

 
Voorzitter JONGCD&V regio Gent: Delanoy Jasper (Gent) 
Voorzitter JONGCD&V regio Meetjesland: Lasoen Sam (Waarschoot) 
Voorzitter Vrouw & Maatschappij regio Gent: Steyaert Karen (Deinze) 
Voorzitter Vrouw & Maatschappij regio Meetjesland: Lataire-Gyssels Martine (Zomergem) 
Voorzitter Senioren regio Gent: De Winne Adrien (Oosterzele) 
Voorzitter Senioren regio Meetjesland: Roeygens Gaston (Maldegem) 

 



 
Vertegenwoordigers uit de regio Gent in het provinciaal bestuur (10) 

1. Roos Bea (Sint-Martens-Latem) 
2. Claeys Dirk (Gent) 
3. Vanden Berghe Kristof (Sint-Martens-Latem) 
4. Van Wynsberge Tom (Gent) 
5. Van Schoote Brigitte (Gent) 
6. Vanden Berghe Jeroen (Gent) 
7. Sysmans Chantal (Gent) 
8. Vanden Bossche Alain (Gent) 
9. Boterberg Dirk (Merelbeke) 
10. Ongena Caroline (Destelbergen) 

 
Vertegenwoordigers uit de regio Meetjesland in het provinciaal bestuur (4) 

1. Willems Martine (Evergem) 
2. De Ceuninck Koenraad (Maldegem) 
3. Acke Martin (Zelzate) 
4. Geen opvolger meer (de overige leden die op deze lijst stonden, werden rechtstreeks verkozen) 

 
Rechtstreeks verkozenen in het provinciaal bestuur (20) 

1. Knop Hans (Zele) 
2. Loete Koen (Eeklo) 
3. Fredrick Caroline (Lovendegem) 
4. Bleyenberg Lieselot (Melle) 
5. Van Caenegem Bart (Aalter) 
6. Callens Kristof (Kruishoutem) 
7. Van Ongeval Thomas (Nazareth) 
8. De Vos Stefaan (Gent) 
9. Vermeire Tony (Zomergem) 
10. Suys Raf (Erpe-Mere) 
11. Polfliet Geert (Zingem) 
12. De Reu Rutger (Deinze) 
13. Verwaeren Lien (Dendermonde) 
14. Rombaut Willem (De Pinte) 
15. Willems Luc (Evergem) 
16. Cleemput Nele (Dendermonde) 
17. Vandendriessche Bart (Lochristi) 
18. Debbaut Bruno (Herzele) 
19. Dierick Maurits (Dendermonde) 
20. Foubert Jef (Sint-Niklaas) 

 
Vertegenwoordigers van de lokale mandatarissen provinciaal bestuur: 

OCMW: Baert Leen (Wortegem-Petegem) 
Gemeenteraad: Lampaert Luc (Zomergem) 
Uitvoerend mandataris: Buyse Piet (Dendermonde) 

 
Rechtstreeks verkozenen uit Oost-Vlaanderen in de Algemene Vergadering: 

1. Claeys Dirk (Gent) 
2. Larmuseau David (Geraardsbergen) 
3. De Vos Stefaan (Gent) 
4. Van Caenegem Bart (Aalter) 
5. Deiteren Caroline (Beveren) 
6. Callens Kristof (Kruishoutem) 
7. Rombaut Willem (De Pinte) 

 
Mandatarissen Oost-Vlaanderen in de Algemene Vergadering (11) 

1. Knop Hans (Zele) 
2. Loete Koen (Eeklo) 
3. Vermeulen Jan (Deinze) 
4. Iwein De Koninck (Aalst) 

Proficiat aan alle verkozenen!   

 

 



 
ONZE AFDELINGEN & VRIJWILLIGERS 

 

 
 
 CD&V- Nazareth vierde halfweg op 5 maart 
 
Dat  CD&V-Nazareth  zichzelf vernieuwt, blijkt maar weer eens uit het initiatief „Nazareth halfweg‟. De bedoeling 
was de klassieke nieuwjaarsreceptie te vervangen door een avondvullend programma halfweg de legislatuur. 
  
Zowat 175 inwoners werden verwelkomd door voorzitter Martin Lamont en burgemeester Danny Claeys. 
Eregasten waren minister Joke Schauvliege, federaal volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer en Vlaams 
volksvertegenwoordiger Veli Yüksel, die meteen ook de presentatie voor zijn 
rekening nam. 
 
Het startschot van de avond was „De oranje weg‟. Via Google-Earth werd 
ingezoomd op 30 projecten die gerealiseerd werden de voorbije drie jaar. Het nieuw 
cultureel centrum, de nieuwe sportsite, sociale woningen, bijkomende naschoolse 
kinderopvang, uitbreiding gemeentehuis en bibliotheek, enz. werden audiovisueel 
voorgesteld. 
Vervolgens werd iedereen aangenaam verrast door een show waarin niemand 
minder dan Sarkozy en Carla Bruni doorheen Nazareth rondgeleid werden door de 
plaatselijke gids Freddy Vertriest. Het werd een heuse sightseeing op hometrainers 
langs Nazareth en Eke. 
Daarna kwam een streepje poëzie door Chiara en Valérie en enkele nummers van 
de lokale band Dakani. Jong bloed uit Nazareth met heel wat talent.  
In het praatprogramma „Op de sofa‟ vertelden mevrouw Vercamer en 
mevrouw Claeys alsook de echtgenoot van minister Schauvliege over hun 
leven naast  een politicus.  
Heel pittig ging het eraan toe met de buikspreker Gert Boullart. Zijn pop bleek 
aardig op de hoogte van wat er in Nazareth reilt en zeilt; een bijzonder kritisch 
maar ook bijzonder ludiek moment. Voorzitter Martin Lamont en OCMW-
voorzitter Annemie De Gussem kregen er zowaar rode oortjes van. 
 
Naast het culturele gedeelte was er ook een culinair gedeelte.  Alle bezoekers 
werden de hele avond van hapjes en drankjes voorzien vanuit de opbrengst 
van het jaarlijks eetfestijn. Klap op de vuurpijl was een puntzakje friet om 
middernacht met het Blondje van Nazareth.  
 
 
 Ledenwerving te Eeklo: wij doen het samen ! 

 
Voor 2010 mocht CD&V-Eeklo reeds heel wat nieuwe leden verwelkomen. Leden 
welke begin dit jaar hun ledenbijdrage nog niet hadden betaald, kregen zoals steeds 
een bezoekje van een bestuurslid of mandataris.  Dit gebeurde ook dit jaar op 
zaterdag 27 februari.  Voor de tweede maal werd een ledenwervingsdag 
georganiseerd door de afdeling.  
Met een mooie groep trokken wij op ledenwerving. Maar eerst werden de 
hernieuwingsfiches onder de ledenwervingsgroep verdeeld  zodat niet alles op 
dezelfde schouders werd gelegd. En om het groepsgevoel (en de inwendige mens) 
nog te versterken namen de ledenwervers een gezamenlijk ontbijt.  En daarna samen 
op pad… 
 
 

 
 Op stap met CD&V Zomergem 
 
Op vrijdag 19 februari trok CD&V Zomergem met 59 mensen naar het hart van 
de politiek in Brussel. Eerst leidde Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie 
Taeldeman en een parlementair medewerker ons rond in het mooie Vlaamse 
parlement. Valerie legde op een duidelijke manier de staatsstructuur uit en had 
ook aandacht voor de kunstwerken en de historische waarde van het parlement.  
Op de middag namen we het middagmaal in het hoofdkwartier van de CD&V 
"Wet 89". Daarna kregen we een rondleiding door het partijhoofdkwartier tot in 
het bureau van de voorzitter (en haar bijhorend appartement) toe. Als de muren 

 

 

 

 



van dit bureau konden spreken, zouden we goed zicht krijgen hoe de grote 
beslissingen in ons land worden genomen.  
In de namiddag kregen we een rondleiding in Brussel. Van de Europese wijk tot 
het Atomium: het kent geen geheimen meer voor ons. Ten slotte sloten we af bij 
een wijnbouwer en degusteren we enkele wijnen.  
 
Dit was een zeer geslaagde uitstap. De bus zat vol. De mensen keerden 
tevreden terug. Enig minpuntje: het partijhoofdkwartier had te weinig rekening 
gehouden dat Zomergemnaren grote eters zijn.  
 
Bedankt aan Antoon (onze voorzitter) voor de knappe organisatie, aan Valerie 
en de parlementair medewerker voor de mooie rondleiding in het parlement en aan de dienst beweging van onze 
partij voor de leuke ontvangst in Wet 89! 
 
 
 Onze senioren … 
 
We geven alvast twee interessante data mee voor de komende maanden: 

 Maandag 31 mei om 14u: Uiteenzetting door Frans Van Daele, kabinetschef van Herman Van Rompuy, 
over Europa.   

 Donderdag 17 juni: jaarlijkse daguitstap. We trekken dit jaar richting Meetjesland. Het concrete 
programma houden we nog even geheim.  

 
 

 

 
NIEUWS UIT HET PARLEMENT 

 

 

 
Hervorming van het gerechtelijk landschap: voor meer nabijheid en efficiëntie van Justitie – Tony 
Van Parys 

 
Door een niet aflatende druk slaagt CD&V er in beweging te krijgen in het dossier van de structurele 
hervormingen van het gerechtelijk landschap. Dit gebeurde in de Atomiumwerkgroep op parlementair niveau waar 
ik als voorzitter van de CD&V-delegatie voluit ben gegaan voor de hervormingsvoorstellen.  
 
Op regeringsniveau wist onze Minister van Justitie, Stefaan De Clerck, net vóór Pasen een doorbraak te forceren 

in het kernkabinet. Deze hervormingen zijn nodig om de dienstverlening van justitie 
aan de burger drastisch te verbeteren en de kwaliteit van de rechtspraak en de 
efficiëntie van de vervolging van misdrijven te verhogen. Het komt erop aan het 
vertrouwen van de mensen in justitie te herstellen. Hoe zal dit gebeuren? 
 
Essentieel in de hervorming is de decentralisatie.  Nu moeten de korps oversten van 
rechtbanken en parketten voor de kleinste uitgaven (van toiletpapier over lampen tot 
fotokopieertoestellen) de bureaucratische weg volgen en de toestemming vragen van 
de FOD Justitie!  Dit zijn 19

e
 eeuwse toestanden! 

 
Na de hervorming zal elke rechtbank en parket over een enveloppe beschikken 
houdende de nodige financiële middelen om zelf in te staan voor de organisatie van 
de dagelijkse werking. Op het einde van het jaar zal dan wel verantwoording moeten 
worden afgelegd over de aanwending van de middelen. Verantwoordelijkheid en 

verantwoording van de korpschef staat centraal in de hervorming. 
 
Om een modern beheer van rechtbanken en parketten mogelijk te maken is voldoende schaalgrootte nodig.  Het 
aantal arrondissementen zal herleid worden van 27 naar 16. Over de juiste omschrijving van de nieuwe 
arrondissementen zal nog een finaal overleg volgen. Wel werd definitief afgesproken dat daar waar nu recht wordt 
gesproken, ook in de toekomst recht zal worden gesproken. Wie nu bediend wordt in het gerechtsgebouw van 
Gent, Dendermonde of Oudenaarde zal daar ook in de toekomst aan zijn/haar trekken komen. Dit geldt ook voor 
de zittingsplaatsen van de vredegerechten. 
De hertekening van de arrondissementen zal dus geen afbreuk doen aan de huidige zittingsplaatsen. De 
nabijheid van justitie voor de burger blijft onveranderd. Dit was voor CD&V uiterst belangrijk. 
 
Ander belangrijk element van de hervormingen is het tuchtrecht. Al te dikwijls hebben we moeten vaststellen dat 
niet of niet adequaat werd gereageerd ten opzichte van zij die falen. Daarom wordt een tuchtrechtbank opgericht. 

 

 



Een nieuwe procedure, een aanpassing van de waaier van sancties, een grotere afstand tussen tuchtinstantie en 
betrokken persoon en een rapportering over de behandelde dossiers vormen de basiselementen voor een 
efficiënt en evenwichtig tuchtsysteem. 
 
Het beheer van onze rechtbanken en parketten in de arrondissementen zal in handen komen van een beheers-
college.  Dit college zal bestaan uit de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, een vertegenwoordiger van 
de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de voorzitter van de algemene vergadering van de vrede- 
en politierechters van het arrondissement. 
De leiding van dit beheerscollege komt in handen van een voorzitter-beheerder (magistraat) die zal worden 
bijgestaan door een beheersdirecteur (manager).  Hierdoor wordt het beheer van onze rechtbanken en parketten 
geprofessionaliseerd.  
Dit zal toelaten veel efficiënter te functioneren en de dienstverlening aanzienlijk te verbeteren. Op deze wijze 
worden de bouwstenen gelegd van een moderne justitie, ten dienste van de mensen. 
 
Tony VAN PARYS 
Senator 
Voorzitter CEDER-werkgroep Justitie 
 

 

 

 

NIEUWS UIT DE PROVINCIE 
 

 

Provinciale beoordelingscommissie Wonen in eigen Streek  

Sinds 1 september 2009 is het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid van 
toepassing. 

In het kader van dit decreet geldt er een bijzondere voorwaarde voor de overdracht van gronden en de daarop 
opgerichte constructies in het woonuitbreidingsgebied van negen, door de Vlaamse overheid bepaalde, Oost-
Vlaamse gemeenten (Destelbergen, Gent, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Sint-Martens-Latem, Waasmunster, 
Wachtebeke en Zingem).  
 
De lijst met de 9 gemeenten heeft betrekking op de Vlaamse gemeenten die, op grond van het meest recente 
statistisch materiaal, beantwoorden aan volgende kenmerken: 

1. de gemeente behoort  tot de 40% Vlaamse gemeenten waar de gemiddelde bouwgrondprijs/m² 
het hoogst is en  

2. de gemeente behoort tot  
   a) de 25 % Vlaamse gemeenten met de hoogste interne migratie-intensiteit ofwel  
   b) de 10 % Vlaamse gemeenten met de hoogste externe migratie-intensiteit.  

Onder "migratie-intensiteit" wordt verstaan:  „de som van de gemeentelijke in- en uitwijkingen 
waargenomen in de loop van een observatieperiode, uitsplitsbaar in  

-  interne migratie, verwijzend naar verhuisbewegingen tussen gemeenten in België  
- externe migratie, verwijzend naar verhuisbewegingen van en naar het buitenland". 

Deze bijzondere overdrachtsvoorwaarde houdt in dat gronden en daarop opgerichte constructies slechts (verder) 
overgedragen kunnen worden aan personen die over een voldoende band met de gemeente beschikken. De 
band van de begunstigde van de overdracht met de gemeente waarin de overdracht plaatsvindt, wordt 
beoordeeld door een provinciale beoordelingscommissie Wonen in eigen streek. 
Onder 'overdragen' wordt verstaan: verkopen, verhuren voor méér dan negen jaar of bezwaren met een recht van 
erfpacht of opstal (art. 5.2.1, § 1).  

Een persoon beschikt over een voldoende band met de gemeente indien hij voldoet aan één of meer van 
volgende voorwaarden:  

1. gedurende ten minste zes jaar onafgebroken woonachtig zijn geweest in de gemeente of in een 
aangrenzende gemeente, op voorwaarde dat deze eveneens behoort tot de voornoemde 
gemeenten (Destelbergen, Gent, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Sint-Martens-Latem, 
Waasmunster, Wachtebeke, Zingem);  

2. op de datum van de overdracht werkzaamheden verrichten in de gemeente, voor zover deze 
werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen;  



3. op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, 
sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd (art. 5.2.1, § 2).  

De deputatie van Oost-Vlaanderen stelde op 17 september 2009 een provinciale beoordelingscommissie Wonen 
in eigen streek samen. De commissie werd geïnstalleerd op maandag 12 oktober 2009. Ze bestaat uit een 
voorzitter-jurist en personen met deskundigheid op het vlak van vormen van toewijzingsbeleid inzake wonen.  

Een verzoek aan de provinciale beoordelingscommissie om uitspraak te doen over de band met de gemeente 
met betrekking tot een specifieke overdracht wordt ingediend per beveiligde zending (aangetekend schrijven of 
afgifte tegen ontvangstbewijs). Elk verzoek vermeldt de kadastrale gegevens van perceel/percelen en is voorzien 
van een kopie van de verkoopovereenkomst en van de eventuele stavingsstukken die de band met de gemeente 
aantonen.  

 
De provinciale beoordelingscommissie vergadert in principe maandelijks. U vindt de contactgegevens, 
vergaderdata en het huishoudelijk reglement op de webstek www.oost-vlaanderen.be (Wonen en Milieu, 
doorklikken op Wonen en vervolgens op de Provinciale beoordelingscommissie Wonen in eigen streek). 
 
Alexander  Vercamer 
Eerste Gedeputeerde 
 
  

Meiavondfeest Sander en Stefaan Vercamer 
 
Het jaarlijks meiavondfeest vindt plaats op vrijdag 30 april in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. 
Om 19u30 kan je genieten van een feestmaaltijd in restaurant „De Bliek en de Snoek‟ om vanaf 21u30 deel te 
nemen aan het dansfeest op het Bal.  Muzikale omlijsting door Studio Caroline.  
 
Kostprijs: bal en feestmaaltijd is 15 euro. Toegangkaart bal is 5 euro in VVK en 6 euro aan de kassa. Kaarten 
reserveren voor vrijdag 23 april door storting op VDK 890-3140471-30 voor Bal-Meiavondfeest met vermelding 
van het gewenst aantal maaltijden of het gewenst aantal kaarten voor het bal.  
 
Ook dit keer gaat de opbrengst naar een goed doel. Dit jaar is het de beurt aan Koester Ename, Parochiale 
Werken Heusden, Urumbano Rwanda Zusters Bernardinnen.  
 
Info: Sander Vercamer 09 267 81 28 
 
 
 

 

WAARHEEN VANDAAG 
 

 

 
Nationaal 
 

 Woensdag 21 april 2010: vorming lokale redacteurs Oost-Vlaanderen om 19u30 in het CD&V-
secretariaat, Koning Albertlaan 214, Gent.  

 Dinsdag 27 april 2010: vorming voor lokale voorzitters (sessie 2: ploegspeler-coach) om 19u30 in het 
CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 214, Gent. 

 Vrijdag 7 en zaterdag 8 mei 2010: Nieuwe ledendag. 

 Woensdag 26 mei 2010: vorming voor lokale voorzitters (sessie 3: communicator)  om 19u30 in het 
CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 214, Gent. 

 Woensdag 16 juni 2010: vorming voor lokale voorzitters (sessie 4: motor van de kerntaken) om 19u30 
in het CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 214, Gent. 

 Zaterdag 19 juni 2010: ‘Dag van de afdeling‟. Teambuilding voor afdelingsverantwoordelijken.  

 Zondag 30 mei: „Rond de Tafel ontbijtacties‟ in de verschillende gemeenten. 
 
 
Provinciaal 
 

 Maandag 31 mei 2010: CD&V Senioren Oost-Vlaanderen om 14u uiteenzetting door Frans Van Daele, 
kabinetschef Herman Van Rompuy, in de Panoramische zaal van het Middenstandssecretariaat, Lange 
Kruisstraat 7, Gent. 

http://www.oost-vlaanderen.be/


 Maandag 7 juni 2010: Welzijnsronde in het provinciehuis van Oost-Vlaanderen te Gent. 
 
 

Regionaal 
 

 Donderdag 29 april 2010: regiobestuur Gent om 20u in de feestzaal ‟t Molenhof, Heerweg Noord 33 in 
Zwijnaarde (Gent). 

 Donderdag 6 mei 2010: regiobestuur Meetjesland om 20u in Sportcentrum Lembeke (zaal ‟t 
Gaaperken), Heihoekse Kerkwegel 11, Lembeke.   

 Vrijdag 7 mei 2010: regiobestuur Senioren Gent om 10u in het CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 
214, 9000 Gent. 

 Donderdag 17 juni 2009: daguitstap senioren.  De daguitstap trekt richting Meetjesland. 
 
 

Afdelingen 
 

 Vrouw & Maatschappij Zulte: maandag 19 april om 19u30 uiteenzetting „Lichaamstaal‟ door Inge 
Stevens in de Gaston Martenszaal, Zulte.  
 

 Woensdag 21 april: 
o Eeklo: bestuursvergadering met bespreking „Halfweg‟. 
o Lochristi: bestuursvergadering om 20u in Parochiale Kring St. Hubertus, Kerkstraat 1A, 

Zaffelare met Veli Yüksel.  
 

 Donderdag 22 april: 
o Zelzate: bestuursvergadering om 20u bestuursvergadering in De Kring (kleine zaal), Kerkstraat, 

Zelzate. 
o Gent: bestuursvergadering om 20u in de Zuilenzaal van Het Volk, Poel 7 te Gent. 
o Assenede: bestuursvergadering in De Litanie. 

 

 Senioren De Pinte: vrijdag 23 april om 13u30 voordacht „De ziekte van Alzheimer‟ door Dr. Neuroloog 
Bart Lamont in zaal De Veldblomme, Veldstraat, Zevergem. Inkom is 3 euro. Inschrijven voor 19 april. 
Info & inschrijven: odette.pieters@skynet.be. 
 

 Nevele: zondag 25 april vanaf 11u30 jaarlijks CD&V-Kakelfeest in de Benedenzaal Sportzaal in 
Landegem. Volw. 15 euro – kind. van 6j. tot 12j. is 7,5 euro. Kleuters gratis. 
Info & inschrijven: Gunnar Claeys 0476 39 20 83, mandatarissen en bestuursleden 
 

 Oosterzeele: zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 april jaarlijkse CD&V feesten in de Parochiale 
kring te Oosterzele. Zaterdag: vriendenmaal en bal (met muzikant Johan Cockaert), zondag: 
vriendenmaal; maandag: gratis koffietafel voor senioren en andersvaliden (met muzikant Aimé Lagaert). 
Menu: Steak à l‟os of Scampi‟s vergezeld met gemarineerde patatjes, rauwkost en de passende sausen 
(13€) – kindermenu (7 €). Info & inschrijven: Linda De Vos 09 362 49 55  of 0479773845 

 

 Melle: 20 mei 2010 vanaf 19u30 Rond de tafel. GOC Gontrode. 
 

 Merelbeke: zaterdag 29 en zondag 30 mei CD&V-tweedaagse in de Gemeentehallen, Kloosterstraat, 
Merelbeke. Zaterdag vanaf 13u30 een 55+namiddag met gratis koffietafel en optreden van Paul Severs. 
Zondag om 12u barbecue met de Burgemeester en mandataris-sen. Vooraf inschrijven voor beide 
activiteiten verplicht. Kaarten barbecue volw. 15 euro – kind. 7 euro. Info & inschrijven: Rita Thienpont 
0478 58 35 15, Dirk Boterberg 0475 92 03 15. 
 

 Zondag 30 mei (Rond de Tafel-acties): 
o Sint-Laureins: brunch van 11u tot 15u in Zaal Gringo, Dorpsstraat te Sint-Laureins 
o Destelbergen: ontbijt 
o Zelzate: ontbijt vanaf 9u in de Kring, Kerkstraat te Zelzate. Thema: mobiliteit in en rond Zelzate.   
o Gent: actie tijdens markt in Ledeberg. 
o Waarschoot: ontbijt in het cultureel centrum. 
o Wachtebeke: ontbijt 

 

 Gent- sectie Oostakker-Desteldonk-Mendonk-Sint-Kruis-Winkel: zondag 2 mei vanaf 12u CD&V-
feestmaal in het Ontmoetingscentrum Oostakker, Pijphoekstraat 30. Aperitief, warme beenhesp en 
dessertenbuffet. Gastspreker is Veli Yüksel, vlaams volksvertegenwoordiger. Kostprijs volw. Is 15 euro – 
kind. -12j. gratis. Vooraf inschrijven en betalen door storting op 737-4241888-24. 
Info & inschrijven:  Dirk Uyttendaele 09 355 92 47, dirk.uyttendaele@telenet.be, Jef Van Pee 09 355 05 
43, jef.van.pee@pandora.be 

mailto:dirk.uyttendaele@telenet.be
mailto:jef.van.pee@pandora.be


 

 Gent: vrijdag 7 mei om 19u algemene ledenvergadering in De Kring, Oude Bareelstraat, Sint-
Amandsberg. Info: Dirk Claeys fa082273@skynet.be. 
 

 Gent: Woensdag 19 mei: vanaf 10u30 bezoek aan het Vlaams Parlement o.l.v. Veli Yuksel. Info: Dirk 
Claeys fa082273@skynet.be. 
 

 Evergem: woensdag 2 juni om 20u info-avond omtrent  pensioenen in het koetshuis van het kasteel 
Wippelgem. Gastspreker is Stefaan Vercamer, federaal volksvertegenwoordiger en CD&V-
pensioenspecialist. 
 

 Eeklo: Rond de tafel op 3 juni, voorafgaand aan de jaarmarkt.   
 

 Zondag 6 juni: 
o Gavere: Rond de tafel-actie op de markt van Gavere van 8u30 tot 11u30. 
o Lochristi: Rond de tafel-actie     

 
 
 

 

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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