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Beste CD&V-lid, 

Uw Kortweg zit in een nieuw kleedje. CD&V hanteert sinds kort een nieuwe huisstijl (zie nieuwe stijl 

Ampersand) en uiteraard kunnen we niet achter blijven. In deze editie van de Kortweg vindt u enkele 

minieme aanpassingen. We hopen de vernieuwing in de komende periode verder te zetten om zo 

uiteindelijk te komen tot een goed gevulde en mooi ogende regionale nieuwsbrief. 

 

Naast het ontplooien van de nieuwe huisstijl focussen we ons uiteraard ook op de voorbereidingen voor 

2012. We laten de moeilijke onderhandelingen op federaal niveau niet aan ons hart komen en focussen 

op wat voor onze steden en gemeenten uitermate belangrijk is: de gemeente- en 

provincieraadsverkiezingen.  

We merken dat in vele afdelingen de eerste voorzichtige stappen worden gezet en als regiovoorzitters 

kunnen we dit enkel toejuichen. Vandaar dat we ook zorgen voor de nodige ondersteuning: individuele 

begeleiding, vorming voor bestuursleden, ervaringsuitwisseling voor de voorzitters, het verlenen van 

info via de regiobesturen, … Kortom: er is werk aan de winkel en wij zijn klaar om jullie ten volle te 

ondersteunen. 

  

Veel leesplezier en tot binnenkort!  

 

Odette Van Hamme       Marc  De Clercq 

voorzitter regio Meetjesland       voorzitter regio Gent 

 

            
 

 

Onze afdelingen & vrijwilligers 

 

Zulte huldigt oud-burgemeester Georges Peirs 

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V Zulte reikte minister van 

Defensie Pieter De Crem het ereteken “Officier in de Orde Van Leopold II” uit 

aan oud-burgemeester Georges Peirs. Deze orde wordt aan burgers en 

militairen verleend voor bijzondere diensten aan de koning en als teken van 

zijn persoonlijke hoogachting. Deze orde is één van de drie nationale 

Belgische orden naast de Kroonorde en de Leopoldsorde. 

 

 Bedankt vrijwilligers!  

Politieke partijen laten wel eens vaker ballonnetjes op, maar bij CD&V 

mocht u dat nu eens letterlijk nemen. Op donderdag 3 maart organiseerde 

CD&V nationaal in Gent een “dankjewel”-actie in het kader van de week 

van de vrijwilliger en het Europese Jaar van de Vrijwilliger.     



Tijdens de actie vierden onder andere Inge Vervotte, Veli Yuksel en onze lokale mandatarissen de 

vrijwilliger. Aangezien op elk feest kaarsjes horen, was het de bedoeling kaarsjes aan geluksballonnen 

te hangen en zo te tonen dat we in de wolken zijn over onze vrijwilligers.    

Helaas was het weer die avond een grote spelbreker. Door het slechte weer konden de ballonnen niet 

opgelaten worden, maar dat kon de sfeer niet bederven. Het bewijs werd geleverd toen we minister 

Inge Vervotte en het oranje jeneverke spotten in de Story … 

 

 JONGCD&V Gent wortelt de Arteveldestraat in 

Maart was de maand van de acties. Ook JONGCD&V toonde zich in Gent van haar beste kant. Al was 

het deze keer niet met ballonnen, maar met wortels.  

JONGCD&V verzamelde op 17 maart in alle vroegte, maar met veel enthousiasme aan het station van 

Gent. Hun missie: 1500 wortels (met bijhorende flyer) uitdelen aan de reizigers als symbool voor meer 

verbondenheid, voor een samenleving waar iedereen wortels heeft. Ondanks het vroege uur werd deze 

actie uitermate goed onthaald door de pendelaars.     

De actie sluit aan bij het pakket beleidsvoorstellen dat JONGCD&V-leden goedkeurden als reactie op de 

talrijke signalen van ontworteling. De media tonen hiervan slechts een topje van de ijsberg met 

berichten omtrent zinloos geweld, gezinsdrama‟s en zelfdodingen. JONGCD&V Gent stelt politieke actie 

voor. 

 

Lente-actie - Samen is Super!  

CD&V wil de lente en zomer ingaan met de slogan „Samen is Super‟. Samen 

leven. Samen delen. Samen nemen. Samen wonen. Samen werken. Samen 

winnen. Samen wenen. Samen uit. Samen thuis. Samen bouwen. Samen sturen. 

Samen denken. Samen doen …  En doe jij ook mee met CD&V? Want samen is 

super. 

Lees meer: http://www.cdenv.be/samenissuper 
 

CD&V Assenede op bezoek bij IVM   

CD&V Assenede wisselt de bestuursvergaderingen af met interessante werkbezoeken. In maart werd 

een bezoek gebracht aan de afvalintercommunale IVM. 

Een theoretische uiteenzetting over de historiek en de doelstellingen van de intercommunale werd 

afgewisseld met een rondleiding in de verbrandingsinstallatie. Het bezoek gaf de leden een concreet 

zicht op het traject «van de huisvuilzak aan de deur tot in de verbrandingsoven» en gaf hen inspiratie 

voor ideeën rond afvalbeleid voor het verkiezingsprogramma 2012. Zeker een aanrader voor andere 

afdelingen! 

 

 Hernieuwbare energie – een hot item! 

Dat hernieuwbare energie een hot item is op dit moment, is duidelijk. Zowel CD&V Zomergem als de 

Senioren afdeling Zulte organiseerden er onlangs een infomoment over. Voor beide activiteiten was 

Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman de gastspreker van dienst. 

In het eerste deel schetste Valerie het energiebeleid in Vlaanderen en welke rol de hernieuwbare 

energie (windmolens, zonnepanelen, enz.) hierin speelt. Nadien spitste ze zich toe op de windmolens 

en het vergunningenbeleid die ermee gepaard gaat.   

Uiteraard kwamen zowel in Zomergem en Zulte ook lokale elementen aan bod. In Zomergem 

discussieerden de aanwezigen over het energiebeleid van de gemeente en de stedenbouwkundige 

vergunning terwijl in Zulte de aandacht ging naar premies (zowel met betrekking tot het aanpassen 

http://www.cdenv.be/samenissuper


van woningen voor senioren als naar premies voor dakisolatie en renovatie) en het gemeentelijk 

initiatief om gezamenlijk groene stroom aan te kopen. 

 

Een avond rond de mobiliteit van de toekomst – Hilde Crevits te gast in Gent-Zuid  

Op het menu stond een uitgebreide toelichting, gevolgd door een vragenronde, over de vele 

mobiliteitsprojecten die gepland of al in uitvoering zijn ten zuiden van Gent.  

 

De kabinetschef van de minister, Filip Boelaert, belichtte maar liefst 12 

grote projecten. Hierbij kwamen de ontsluiting van de R4 tussen Zwijnaarde 

en Merelbeke, de mobiliteitsafwikkeling naar het nieuwe station van Gent 

Sint-Pieters en naar het Arteveldestadion en een aantal herstel- en 

inrichtingswerken op de grote verkeersaders aan bod. Maar ook lokale 

wegen als de Antoon Catriestraat of De Sterre werden besproken. 

De 250 aanwezigen genoten nadien van een informele babbel met de 

minister tussen pot en pint. 

 

 

Vorming – Traject 2012 

 

De vormingsmomenten binnen het Traject 2012 staan open voor alle bestuursleden en 

geïnteresseerden. Het eerste moment hebben we reeds achter de rug, voor de twee komende 

activiteiten kan u nog inschrijven. 

 

We hebben nog in de aanbieding:  

 Communicatie: „Uw punt maken – Hoe bepalen en brengen we onze boodschap?‟ door Luc 

Vanmaercke, woordvoerder van CD&V-voorzitter Wouter Beke op 25 mei De Griffel in Zingem. 

 Campagne: „Wat maakt van een campagne een voltreffer?‟ door Annemie Lemahieu, directeur 

communicatie en beweging op 19 september in de Panoramische zaal in Gent. 

 

Inschrijven voor deze vormingen kan op het CD&V-secretariaat via het nummer 09 221 45 81 of 

secretariaatgent@cdenv.be. 

 

 
 

Op zoek naar … 

 

 Vacature bij CD&V Oost-Vlaanderen 

 

De Oost-Vlaamse CD&V-ploeg is op zoek naar versterking voor haar team. Ter ondersteuning van de 

provinciale werking werven we een administratief medewerker aan voor een voltijdse functie in DAC-

statuut. Meer info over deze vacature vindt u op http://www.cdenv.be/partij/vacatures/administratief-

medewerker-cdv-oost-vlaanderen 

 

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en voldoet u aan de voorwaarden van het DAC-statuut?  

Aarzel dan niet en solliciteer. Uw sollicitatie, vergezeld van een CV, mag u opsturen naar Annick 

Vercauteren, Parklaan 69 bus 8, 9100 Sint-Niklaas of via mail naar avercauteren@cdenv.be en dit voor 

10 mei 2011. 

   

 

 Op zoek naar … Het Lam Gods 

 

Precies 77 jaar geleden verdween het paneel „De Rechtvaardige Rechters‟ uit de Sint-Baafskathedraal. 

Niemand weet waarheen. Sindsdien hebben tientallen schattenjagers hun tanden stukgebeten op dit 

raadsel. Maar misschien zie jij wat anderen over het hoofd zagen? 

 

CD&V Oost-Vlaanderen organiseert een zoektocht doorheen de Gentse Kuip voor het hele gezin. Duik 

mee de geschiedenis in en help ons één van de grootste mysteries uit de kunstwereld te ontrafelen! 

 

Zondag 8 mei 2011 
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Start tussen 14u en 15u op het François Laurentplein in Gent. 

Slotmoment met Minister Joke Schauvliege vanaf 17u. 

 

Schrijf nu in via secretariaatgent@cdenv.be en herbeleef de mysterieuze verdwijning van 'De 

Rechtvaardige Rechters'! 

 

 

 

Nieuws uit het parlement 

 

Vlaams volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman licht CD&V-standpunten toe aan 

leerlingen Zelzate 

 

Elk jaar organiseert het Sint-Laurensinsituut in Zelzate een voormiddag politieke vorming voor haar 

leerlingen van het zesde jaar ASO. Op woensdag 16 februari 2011 ging Vlaams volksvertegenwoordiger 

Valerie Taeldeman er langs om de visie en standpunten van CD&V uit de doeken te doen. 

   

Door middel van een rotatiesysteem kwamen de 18-jarigen in kleine groepjes een 15-tal minuten in 

contact met een politicus van elke Vlaamse partij. In naam van CD&V vertelde 

Valerie Taeldeman kort iets over de verschillende beleidsniveaus in ons land. 

Daarna lichtte ze de komende gemeenteraadsverkiezingen en de visie van 

onze partij toe. In dit kader legde ze vooral de nadruk op de thema's wonen 

(o.a. sociale huisvesting), gezin en de verschillende manieren om die te 

ondersteunen (vb. jeugdaanbod, kinderopvang) en energie (o.a. groene 

stroom). Uiteraard werd er ook tijd gemaakt voor vragen die de leerlingen 

hadden. 

   

 
 Vlaanderen zet belangrijke stap in de Interne staatshervorming 

 
De Vlaamse regering keurde vrijdag het Witboek „Interne staatshervorming‟ goed. Hiermee kwam een 

sluitstuk aan de gesprekken rond het Groenboek dat vorige zomer werd gelanceerd door minister 

Bourgeois. Dit dossier leverde menige gesprekken en discussies op in onze besturen.   

De integrale tekst van het goedgekeurde witboek vindt u op:  

http://www.cdenv.be/sites/cdenv/files/witboek_8april2011.pdf 

 

 

Nieuws uit de provincie 

 

Uitnodiging jaarlijks Meiavondfeest gedeputeerde Alexander Vercamer en federaal 

volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer  

 

Wanneer: Zaterdag 30 april 2011 

Waar: Provinciaal Domein Puyenbroeck, Wachtebeke.  

Wat: feestmaaltijd in het restaurant „De Bliek en de Snoek‟ om 19u30, bal vanaf 21u30. Muzikale 

omlijsting door Studio Caroline.  

Kostprijs: combinatie feestmaaltijd en Bal € 15. Bal VVK € 5 – kassa € 6. Kaarten reserveren kan ten 

laatste op 27 april door storting VDK BE15 8903 14 04 71 30 met vermelding aantal maaltijden en 

aantal toegangskaarten Bal.  

 

 

Provincie Oost-Vlaanderen en 'trage' mobiliteit – Alexander Vercamer 

 

Ook voor het Oost-Vlaams provinciebestuur is mobiliteit van groot belang. De aandacht gaat daarbij 

vooral naar de 'trage mobiliteit' via fiets- en wandelpaden. 

 

De trage wegen genieten bij lokale besturen steeds meer aandacht. De term 'trage wegen' is een 

verzamelnaam voor het uitgebreide en kleinschalige wegennetwerk dat gebruikt wordt door 'trage' 

weggebruikers zoals wandelaars, joggers, fietsers, ruiters, lokale landbouwers,… Ook de Provincie 
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Oost-Vlaanderen heeft al geruime tijd aandacht voor trage wegen en geeft subsidies aan gemeenten 

die hierin investeren. De Vlaamse overheid biedt ondersteuning bij het uitbouwen van een lokaal 

tragewegenbeleid. 

 

In samenwerking met diverse partners en doelgroepen voert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een 

trage wegenstudie uit voor de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Kruishoutem, Nazareth, Sint-

Martens-Latem, Zingem en Zulte. Deze trage wegenstudie Schelde-Leie kadert in het 

plattelandsproject Schelde-Leie. De provincie is partner in dit trage wegenproject. Deze trage wegen-

studie zal de basis vormen van een duurzaam mobiliteitsbeleid voor de 8 betrokken gemeente-

besturen. Doel van het project is samenwerken aan een welvarend, leefbaar en cultuurrijk platteland 

tussen Schelde en Leie. 

 

Uit de gemeentelijke structuurplannen is af te leiden dat alle betrokken gemeenten wensen te 

werken aan een duidelijke inventaris, visie en fysische verbetering van hun trage wegennetwerk. 

Sommige gemeenten binnen het plattelandsproject hebben –al dan niet in samenwerking met de 

provincie– al stappen ondernomen voor de opmaak van een trage wegenbeleidsplan, maar steeds 

ontbrak een vervolg wegens gebrek aan knowhow, professionele ondersteuning en/of een tekort aan 

middelen en mensen. 

 

Gelet op de doelstelling van het plattelandsproject enerzijds en het gegeven dat (trage) wegen niet 

stoppen aan gemeentegrenzen anderzijds, is men van start gegaan met het uitwerken van een 

gemeenschappelijk trage-wegenproject voor het hele gebied. De voordelen hiervan zijn 

duidelijk: een gemakkelijkere afstemming tussen de verschillende gemeenten, een meer efficiënte 

aanpak en een min of meer gelijktijdige realisatie op het terrein. 

 

De uitvoering van de trage wegenstudie is dus inmiddels van start gegaan en zal lopen tot eind 

2011. Aangezien uiteindelijk de gemeenten verantwoordelijk en bevoegd zijn voor deze materie,vormt 

de studie een ideale basis om de trage wegen te verankeren in het gemeentelijk mobiliteitsplan. 

 
 

Waarheen vandaag 
 

Nationaal 

 Woensdag 27 april - voorstelling nieuwe CD&V-huisstijl met Annemie Lemahieu, Stefaan 

Deleeck en Erik Boon, Dienst Communicatie en Beweging CD&V-Nationaal – Hotel Van der Valk 

Nazareth-Gent, Autostrade E17, Nazareth om 20 u. 

 

 Woendag 2 mei – „Luisterronde Onderwijs‟ met Jos De Meyer, Vlaams volksvertegenwoordiger 

– Syntra Midden-Vlaanderen, Hogekouter 1, Sint-Niklaas om 19 u. Inschrijven voor 20 april met 

vermelding datum, provincie, aantal personen. Contact: www.cdenv.be/rondeonderwijs, 

kathleen.helsen@vlaamsparlement.be, 02 552 43 18.  

 

 Zaterdag 21 en donderdag 26 mei - Nieuwe ledendag – Brussel. 

 

 Dinsdag 14 juni – „Luisterronde Welzijn‟. Meer info volgt. 

 

 Zondag 27 augustus – groot volksfeest naar aanleiding van 10 jaar CD&V, Kortrijk. 

 

Provinciaal 

 CD&V Oost-Vlaanderen – zondag  8 mei  - „Op zoek naar Het Lam Gods‟. Zoektocht voor het 

hele gezin. Start tussen 14u en 15u op het Francois Laurentplein te Gent; slotmoment vanaf 

17u met minister Joke Schauvliege. Inschrijvingen: secretariaatgent@cdenv.be of 09/221.45.81 

 

 TR 2012 CD&V Oost-Vlaanderen - zaterdag  14 mei - tweede sessie intervisiegroepen 

„Communicatie‟ - Den Hof, H. Heymanplein 7, Sint-Niklaas van 9.30 u tot 12 u. 
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 TR 2012 CD&V Oost-Vlaanderen - woensdag 25 mei  – vorming „Communicatie‟ door Luc 

Vanmaercke, woordvoerder nationaal voorzitter – De Griffel, Ouwegemsesteenweg 90,Zingem 

om 20 u. 

 

 TR 2012 CD&V Oost-Vlaanderen – zaterdag  18 juni - derde sessie intervisiegroepen 

„Campagne‟ - Den Hof, H. Heymanplein 7, Sint-Niklaas van 9.30 u tot 12 u. 

 

Regionaal 

 

 Regio Meetjesland – woensdag 4 mei – bestuursvergadering – Sportstraat 5, Waarschoot om 

20 u. 

 Senioren regio Gent – woensdag 11 mei - „Op de koffie met Tony‟ – Zaal Begonia, Pintestraat 

29 om 14 u. 

 JONGCD&V regio Meetjesland - dinsdag 7 juni – bestuursvergadering om 19.30 u. 

 Regio’s Gent en Meetjesland – woensdag 8 juni gezamenlijk regiobestuur met bezoek. 

 Senioren Regio’s Gent en Meetjesland – donderdag 16 juni – daguitstap naar het Waasland. 

 

 

Afdelingen 

 

 Maldegem 

o dinsdag 3 mei – toelichting over de pensioenen en de toekomst hiervan met Stefaan 

Vercamer, Federaal volksvertegenwoordiger – grote zaal van het Broederhuis, 39e 

Linielaan om 20.30 u.  

o zondag 22 mei – „Happen en stappen met CD&V‟. Om 13.15 u. start wandeling met 

onderweg een hapje en een drankje. De wandeling wordt afgerond met een barbecue. 

Kostprijs: volwassenen CD&V-leden € 15; niet CD&V-leden € 20; kinderen € 10; 

kinderen jonger dan 3j. gratis. Storten op rekeningnummer IBAN BE63 2900 4638 4108 

van CD&V Maldegem - start en aankomst, Jeugdherberg, Gentsesteenweg 124, 

Maldegem. Contact: Koenraad.De.Ceuninck@telenet.be, 0478 95 12 44, 

Karim.Hermie1@telenet.be, 0494 16 19 91. 

 

 Senioren Gent – donderdag 28 april - stadswandeling met bezoek aan Het Pand en een 

rondleiding langs de Oude Houtlei o.l.v. Miguel De Clercq, stadsgids – vertrek stipt om 14.15 u. 

aan de Sint-Michielskerk. De wandeling duurt ongeveer 2 uren. Inschrijven voor 18 april. 

Contact: willy.de.clercq@telenet.be, 09 258 04 82.  

 

 Destelbergen:  

o maandag 9 mei – bestuursvergadering – Casa Del Locos om 20 u.  

o maandag 27 juni – bestuursvergadering – Casa Del Locos om 20 u.  

 

 Zomergem: 

o zaterdag 30 april – „Op de borrel‟. Contact: toon.vercruysse@skynet.be, 0477 34 42 

37. 

o zondag 8 mei - jaarlijks ontbijt voor Moederdag – bestellen tem woensdag 4 mei – 

levering aan huis. Contact: steyaert.martin@yucom.be, 09 372 05 43. 

o donderdag 12 mei – bestuursvergadering. 

o dinsdag 5 juli – bestuursvergadering. 

 

 Zelzate 

o zaterdag 7 mei – barbecue – in de kantine van de jachthaven van Zelzate – Vredekaai 

20 om 19 u. Kostpijs: volwassenen € 19, niet CD&V-leden € 21, kinderen t.e.m. 12j. € 

10. Inschrijven voor zondag 1 mei 2011 door overschrijving op rekeningnummer 890-

974512-94 van Cd&V-Zelzate met vermelding BBQ CD&V Zelzate, naam, aantal 

volwassenen en kinderen. Contact: Claudette Schynkel 09 344 00 81, Myriam Genetello 

09 344 91 47.   

o maandag 30 mei – bestuursvergadering – De Kring, Kerkstraat (kleine zaal) om 20 u.  

 Oosterzele - zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 mei  - jaarlijkse CD&V-feesten. Zaterdag 

vriendenmaal om 19 u. Daarna muziek voor jong en oud. Zondag vriendenmaal van 11.30 u tot 

14 u. Maandag gratis koffietafel voor jonge en minder jonge senioren en andersvaliden om 14 
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u. Muzikale omlijsting. Kostprijs vriendenmaal: volwassenen € 13; kinderen € 7 – Parochiale 

Kring, Dorp. Contact: lindadevos60@hotmail.com, 0479 77 38 45. 

 Gent sectie Sint-Amandsberg – zondag  8 mei – eetfestijn. Aperitief gratis aangeboden door 

de Gentse mandatarissen. Toespraak door Paul Goossens, fractieleider CD&V – Sint-

Amandsberg om 12 u. Contact: ruudbollaert@gmail.com. 

 Lovendegem – zondag 8 mei - moederdagontbijt. Contact: 0479 64 96 26. 

 Destelbergen:  

o maandag 9 mei – bestuursvergadering – Casa Del Locos om 20 u.  

o maandag 27 juni – bestuursvergadering – Casa Del Locos om 20 u.  

 

 Senioren Destelbergen – vrijdag 6 mei – toelichting „Wat met onze gemeente en de 

provincie? Met Sander Vercamer, eerste gedeputeerde – Brasserie Casa del Locos, 

Dendermondesteenweg 470 (zaaltje) om 14 u. 

 Merelbeke – zaterdag 14 en zondag 15 mei – zaterdag om 13.30 u. 55+ namiddag met gratis 

koffietafel en optreden van de groep Het GeBak. Zondag om 12 u. eetfestijn. Voor kinderen 

balletjes in de tomatensaus. Kostprijs: volwassenen € 15, kinderen € 7. Inschrijven voor 9 mei 

2011 -  Gemeentehallen, Kloosterstraat 32. Contact: ritathienpont@telenet.be, 0478 58 35 15. 

 Deinze 

o zondag 15 mei  – „Dauwwandeling‟ (±5 km.) met aansluitend ontbijt – start om  7.30 u 

aan zaal Reigersnest, Pastoriestraat, Meigem. Enkel ontbijt om 8.30 u is ook mogelijk. 

Kostprijs: CD&V-leden € 3; niet CD&V-leden € 5; kinderen tussen 5 en 12j. is € 2,5; 

kinderen jonger dan 5j. is gratis. Inschrijven voor 2 mei. Contact: 

karen.steyaert@telenet.be, 0497 02.89.69. 

o donderdag 19 mei – bestuursvergadering. 

o donderdag 16 juni – bestuursvergadering. 

 Senioren de Pinte – donderdag 19 mei - uiteenzetting rond verdwijningen en de werking van 

de „Cel Vermiste Personen‟ door Commissaris Alain Remue. Kostprijs: € 3 p.p. ter plaatse te 

betalen – raadzaal van het gemeentehuis, ingang Baron de Gieylaan om 14 u.  

 

 Gent sectie Oostakker – zondag  22 mei – barbecue. Contact: dirk.uyttendaele@telenet.be. 

 

 Oosterzele – zondag 22 mei – „Open wervendag‟. Start bezoek met autobus om 14 u. aan de 

Gemeentelijke Sporthal, Sportstraat, Oosterzele om 14 u. Vieruurtje in de Vierhoekshoeve. 

Afronding rond 18 u. Gratis parking aan de bus. Contact: lindadevos60@hotmail.com, 0479 77 

38 45. 

 

 Waarschoot: 

o maandag 16 mei – debatavond JONGCD&V „Hoe moet het nu verder na de 

dorpskernvernieuwing?  

o maandag 23 mei – bestuursvergadering om 19.30 u. 

o maandag 27 juni – bestuursvergadering om 19.30 u. 

 

 Assenede – dinsdag 24 mei – Bezoek aan de gemeentelijke brandweer met toelichting door de 

brandweercommandant – Brandweerkazerne, Molenstraat 54 a om 20 u. 

 

 Senioren Aalter – donderdag 26 mei - daguitstap „Politiek Brussel‟. Samenkomst aan het 

station Aalter om 9.30 u. stipt. Met ontvangst op het kabinet van Pieter De Crem, 

ontslagnemend Minister van Landsverdediging en bezoek Federaal Parlement met het bijwonen 

van een plenaire zitting, een rondleiding en een film. Kostprijs: € 20 (exclusief treinbiljet). 

Inschrijven verplicht voor zaterdag 14 mei 2011. Contact: etienne.veermeer@telenet.be, 09 

974 40 94, Magda De Baets 09 374 34 41.  

 V&M Eeklo – zondag 12 juni – Vaderdagontbijt gratis aan huis besteld voor de inwoners van 

Eeklo. De opbrengst wordt geschonken aan „Koester‟, een project van het Kinderkankerfonds 

van het UZ Gent. Kostprijs: ontbijtpakket € 6/stuk,  familiepakket € 22. Contact: Ann Dellaert 

0486 12 68 82. 
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 JONGCD&V Eeklo – zaterdag 2 juli - barbecue. Kostprijs: € 15. Inschrijven door overschrijven 

op rekeningnummer 890-1742966-04 met vermelding van BBQ CD&V Eeklo, naam, aantal 

personen – Parochiaal Centrum Beukenhof om 19 u. Contact: blommegertjan@hotmail.com, 

0486 80 77 04. 

 

 

 

 

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


