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Beste CD&V-er,

De campagne voor de federale verkiezingen zit in de laatste rechte lijn.  Dat zal u ongetwijfeld al gemerkt hebben.  De
verkiezingscongressen en acties van de partijen volgen elkaar is sneltempo op; de affiches verschijnen in het straatbeeld
en onze kandidaten trekken de straat op.  

Een goeie verkiezingsscore in Oost-Vlaanderen is voor CD&V namelijk van cruciaal belang.  Oost-Vlaanderen, en zeker
de  Stad  Gent,  is  hét  bolwerk  van  de  paarse  coalitie.  Daarenboven  worden  we  geconfronteerd  met  verschillende
boegbeelden van de partijen: Guy Verhofstadt, Karel De Gucht, Herman De Croo en Mathias De Clercq voor Open VLD;
Freya Van  Den Bossche  voor  SP.a;  Vera  Dua voor  Groen!  en  Guy  D'Haeseleer  voor  het  Vlaams Belang.   Onze
kandidaten staan dus voor een immense uitdaging.  

De campagne is nog lang en onvoorspelbaar.  We mogen ons niet in slaap laten wiegen door goed-nieuws-berichten en
goede peilingen.   We moeten de inspanningen volhouden tot de laatste dag van de campagne.  

Daarvoor hebben wij uiteraard uw hulp nodig.  De partij en de kandidaten zijn niets zonder de inzet van de vele leden en
militanten.  We hebben uw steun nodig om de provincie terug oranje te kleuren!

Wij rekenen op u!

Roger Claeys – voorzitter regio Lochristi Guido De Wilde
Peter Colpaert – voorzitter regio Evergem voorzitter overlegcomité regio's
Mieke Van den Berghe – voorzitter regio Gent
Odette Van Hamme – voorzitter regio Eeklo
Jan Vermeulen – voorzitter regio Deinze

FEDERALE VERKIEZINGEN 2007

Onze kandidaten

Kamerlijst.

Op vrijdag 4 mei vond in de provincie Oost-Vlaanderen de poll voor de kamerlijst plaats.  In totaliteit brachten meer dan
500 leden uit de provincie hun stem uit.  De lijst werd uiteindelijk goedgekeurd met 93% van de stemmen.  

Hieronder vindt u de volledige kamerlijst. We duidden voor u de kandidaten aan uit onze regio's (Deinze, Evergem,
Eeklo, Gent  en Lochristi).  Elk van deze kandidaten zet  zich voor  de volle  100% in  en verdient  uw volle  steun en
vertrouwen.

Kamerlijst CD&V/N-VA

Effectieven Opvolgers

1 DE CREM PIETER 1 VAN DAELE LIEVE
2 SMEYERS SARAH (N-VA) 2 DE POTTER JENNE
3 LEYMAN PETER (Gent) 3 UYTTERSPROT GOEDELE (N-VA)
4 VERCAMER STEFAAN 4 DE WEERDT FREDDY (Eeklo)
5 DIERICK LEEN 5 VERHEIRSTRAETEN MARIA
6 STEVENS HELGA (N-VA) 6 VAN ONGEVAL THOMAS (Nazareth)
7 DE CLERCQ MARC (Oosterzele - Moortsele) 7 ROMBAUT WI LLEM (De Pinte)
8 COSYNS VEERLE 8 HAEGEMAN JAN (N-VA)
9 BOTHUYNE ROBRECHT 9 DE WAELE HUGO



10 FOULON JAN 10 VAN WOUWE GEORGETTE
11 LIPPENS CHRIS 11 WILLEMS MARTINE (Evergem - Sleidinge)
12 BUYSROGGE PETER (N-VA)
13 GRILLAERT LEENTJE
14 ONGENA CAROLIEN (Destelbergen)
15 VERCRUYSSEN LUC
16 VAN DEN BUSSCHE MARLEEN (Maldegem)
17 VERMEULEN SABINE (N-VA)
18 VAN DE VIJVER MARC
19 MARTENS ANNE (Gent)
20 UYTTERSPROT ILSE

Van links naar rechts – tweede rij: Willem Rombaut, Peter Leyman, Thomas Van Ongeval, Pieter De Crem, Filip Van Laecke en Tony Van Parys.  Eerste rij: Carolien Ongena, Trees
Van Eyckeren, Martine Willems, Marleen Van den Bussche, Marc De Clercq, Anne Martens en Freddy De Weerdt.  Ontbreekt op deze foto: Réginald Moreels.

Senaatslijst

Het was even wachten op de senaatslijst.  Yves Leterme besloot pas op 6 mei zijn kandidatuur bekend te maken.  Hij
deed dit niet enkel via de obligate persconferentie, maar eveneens via een extra brochure die op 6 mei in De Zondag
werd gestopt.  Indien u bij de bakker langsliep kreeg u die ongetwijfeld in handen.  Mocht u deze brochure niet gezien
hebben, geef dan gerust een seintje aan het secretariaat.  We hebben nog een aantal exemplaren achter de hand. 

Op het congres van 12 mei werd de lijst uiteindelijk gepolld.  De lijst werd goedgekeurd met 95% van de stemmen.

Hieronder vindt u de volledige senaatslijst.  De Oost-Vlaamse kandidaten zetten we voor u in een kleurtje.  

Senaatslijst CD&V/N-VA
Effectieven Opvolgers

1 LETERME YVES (Ieper) 1 DE BETHUNE SABINE (Marke)
2 LANJRI NAHIMA (Borgerhout) 2 VAN DEN DRIESSCHE POL (Brugge)
3 VAN PARYS Tony (Wondelgem) 3 VAN HOOF ELS (Heverlee)
4 IDE LOUIS (N-VA) 4 PIETERS DANNY (N-VA)
5 VANDENBERGHE HUGO (Rotselaar) 5 VAN LAECKE FILIP (Drongen)
6 BEKE WOUTER (Leopoldsburg) 6 D'HAENS GEERT (Hofstade)
7 TINDEMANS Elke (Edegem) 7 ACAR NEBAHAT (Evere)
8 TOP ERGUN (Antwerpen) 8 MAGERMAN JOHAN (Hillegem)
9 VLEUGELS KRIS (Beverst) 9 FRANSEN LIESBETH (Neerpelt)

10 DE NIJN BART (N-VA) 10 DE WIT SOPHIE (N-VA)
11 SCHELFHOUT ELS (Hamme) 11 LAMBRECHTS PIERRE (Moen)
12 DECOOPMAN RIA (Izegem) 12 LEPOUTRE TINE (Roeselare)
13 VERHOEVEN RUDY (Kortenberg) 13 MOREELS REGINALD (Gent)
14 DE BRABANDERE BERT (Knokke-Heist) 14 DEHAENE CELIE (Vilvoorde)
15 SLEURS ELKE (N-VA)
16 AZOU MYRIAM (Oostende)
17 VAN DE WERF HILDE (Sint-Katelijne-Waver)
18 D'HAESE HIL (N-VA)
19 JORIS MARLEEN (Oud-Turnhout)
20 VAN GUTSCHOVEN CAROLINE (Herk-de-stad)
21 OLIHA CHRISTOPHER (Bierbeek)
22 VAN EYKEREN TREES (Assenede)
23 JACOBS LUKAS (Kalmthout)
24 BREPOELS FRIEDA (N-VA)
25 SCHOUPPE ETIENNE (Liedekerke)

Vanuit de regio's Deinze, Evergem, Eeklo, Gent en Lochristi staan volgende personen op de lijst:
� Tony Van Parys (3° plaats)
� Trees Van Eykeren (22° plaats)



� Filip Van Laecke (5° opvolger)
� Reginald Moreels (voorlaatste opvolger)

Wil u meer lezen over onze kandidaten?  Neem dan een kijkje op de website van CD&V (www.cdenv.be).  Op de pagina
mensen/kandidaten vindt u van elke kandidaat een persoonlijke fiche en foto terug.  Zo leert u de kandidaten wat beter
kennen!

We wensen alle kandidaten veel succes toe in de campagne.  Hopelijk kunnen we op 10 juni klinken op de overwinning!

Laat geen stem verloren gaan!

In de aanloop naar de verkiezingen werken de kandidaten en de vele vrijwilligers naar hetzelfde doel,  namelijk: de
verkiezingen winnen.  Het zou dan ook heel spijtig zijn dat er op het cruciale moment een aantal stemmen verloren
zouden gaan. Hoe kunnen we dit verhelpen?

• Geldig stemmen:    Stemmen verliezen door ongeldige stemmen is een spijtige zaak.  Zeker indien dit onbewust
gebeurt door gebrekkige kennis over de methode van stemmen.  Daarom zetten we kort even voor u op een
rijtje hoe u geldig stemt.

Blijf altijd binnen een en dezelfde lijst en stem ofwel:
� in het vak bovenaan de lijst (lijststem)
� in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstemmen)
� in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaten én één of meerdere kandidaat-

opvolgers (naamstemmen)
� in het vak naast de naam van één of meererde kandidaat-opvolgers (naamstemmen.

Breng je tegelijk één of meer naamstemmen én een lijststem uit, dan beschouwt men die lijststem als 
niet-bestaande.

• Hoe stem je elektronisch?    
1. Stop de magneetkaart in de kaartlezer. Het scherm toont voor welke verkiezing je een stem kunt

uitbrengen (je stemt eerst voor de Kamer, dan voor de Senaat). 

2. Zet de lichtpen loodrecht  op het scherm in het vakje van je keuze. Bevestig na elke keuze. 

3. Kies eerst de lijst waarvoor je wil stemmen en stem dan ofwel bovenaan (lijststem) ofwel met een
naamstem voor één of meer kandidaten bij de titularissen en/of opvolgers.

4. Heb je je vergist? Geen probleem: doe je stem teniet en maak opnieuw je keuze. 
5. En vergeet niet: altijd je keuze bevestigen.

Na de laatste bevestiging krijg je je magneetkaart terug.

• Ziekenvervoer:   Ken je iemand in de buurt die slecht te been is?  Stel de persoon in kwestie dan voor hem of
haar naar het stembureau te brengen. Ben je echter zelf slecht te been, neem dan gerust contact op met het
CD&V-secretariaat op het nummer 09/221 45 81 en wij zorgen voor een chauffeur. Wees er wel tijdig bij!

• Volmachtregeling:   kiezers  die  o.m.  wegens ziekte,  beroeps-/dienstredenen of  studieredenen hun stem niet
kunnen  uitbrengen  en  dat  met  een  passend  attest  kunnen  staven,  kunnen  een  volmacht  geven.  Het
volmachtformulier  (AB/19)  kan je  gratis krijgen bij  je gemeentebestuur  of  kan je  uitprinten van de website
www.verkiezingen.fgov.be. Uiteraard kan je hiervoor eveneens terecht op het CD&V-secretariaat.
Om de volmacht te kunnen gebruiken moet de volmachtdrager in het stembureau in het bezit zijn van het
volmachtformulier, het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart.

• Een oogje in het zeil houden bij de telling van de stemmen:   als CD&V-getuige kan je er op toezien dat de stem-
en telprocedure correct verloopt.  Hiervoor zijn we op zoek naar een groot aantal vrijwilligers.  Wil je in deze
laatste fase uw steentje bijdragen, geef dan liefst voor 28 mei a.s. uw naam en adres door aan het CD&V-
secretariaat  (secretariaatgent@cdenv.be).   Let  wel:  een  getuige  moet  stemgerechtigd  zijn  in  de  kieskring
waarvoor hij of zij getuige wenst te zijn.

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met het CD&V-secretariaat indien u nog vragen hebt.

Uitnodiging provinciale verkiezingsmeeting – Donder dag 31 mei – Domein Puyenbroeck

De laatste loodjes wegen het  zwaarst.   Ook in  een campagne.  Het leek ons dan ook de ideale moment  om een
verkiezingsmeeting te organiseren.  We steken zo de kandidaten en campagneploegen een hart onder de riem en gaan
samen de laatste dagen van de campagne tegemoet.  Het is eveneens de ideale gelegenheid om onze kandidaten wat
beter te leren kennen.

Naast  de  kandidatenvoorstelling en de speeches van onze lijsttrekkers  mogen jullie  zich  ook verwachten aan een



spetterend optreden van de band 'The Rolling Amazon Band'.   We maken er een spetterende en ontspannende avond
van.

U bent van harte welkom op donderdag 31 mei  in het Domein Puyenbroeck te Wachtebeke .  De deuren gaan open
om 19u30.  Breng gerust familie en vrienden mee!

Als lid kan u ....

Bij het horen van het woord 'campagne' schrikken een aantal vrijwilligers al terug.  Er wordt namelijk al te vaak eerst
gedacht aan de meest tijd- en energierovende activiteiten zoals het plaatsen van borden, het plakken van affiches,...
Toch zijn er een pak elementen waar een lid de campagne kan ondersteunen zonder daarvan een fulltime job te maken.
We zetten ze graag even voor u op een rijtje.    

� Verschillende kandidaten maakten raamaffiches aan.  Hoe meer affiches hangen, hoe beter uiteraard.  Op het
secretariaat hebben we volgende zaken ter beschikking:

■ affiches van individuele kandidaten

■ groepsaffiches van de Gentse kandidaten: een 40x60 affiche van de kamerkandidaten; een 40x60
affiche van de senaatskandidaten en de volledige groep op een 60x80 affiche

■ nummeraffiches: zowel in 40x60 als 60x80 formaat.

� We hebben nog een aantal exemplaren van de brochure die bij De Zondag van 6 mei verscheen.  Wenst u dat
ene familielid nog te overtuigen?  Zijn uw buren politiek geïnteresseerd?  Vraag dan gerust een aantal van deze
brochures aan.
 

� Onze lijsttrekker Pieter De Crem heeft stickers laten aanmaken die op het achterraam van de wagen gekleefd
kunnen worden.  Wil u al rijdend reclame maken?  Op het secretariaat zijn stickers ter beschikking.  We kleven
de sticker graag voor u.

� Afdeling Gent heeft een aantal karretjes ter beschikking.  We zijn op zoek naar mensen met een trekhaak op de
wagen die het beheer van een tweetal karretjes willen doen.  De affiches zijn gekleefd.  De wagentjes dienen
elke 24u van plaats te veranderen.  

� In de laatste weken worden een groot aantal mailings verwerkt.  We zoeken een aantal vrijwilligers die overdag
of  's  avonds  eeen  handje  willen  toesteken  (kleven  van  etiketten,  vullen  van  enveloppes,  schrijven  van
adressen,...). 

Er vallen honderd en één dingen te doen in een campagne.  Te veel om deze allemaal op te lijsten.  We kunnen uw hulp
hard gebruiken.  Geef ons een seintje indien u ons bij één van deze zaken kan en wil helpen.  U kan ons bereiken op het
nummer 09/221.45.81 of via mail: secretariaatgent@cdenv.be.

Zondag 10 juni 2007

Ook al vallen de peilingen in ons voordeel uit, het definitieve oordeel wordt pas op zondag 10 juni door de kiezers
geveld.  Velen van ons zullen vol  spanning wachten op het resultaat.  Waarom dan ook niet samen de campagne
afronden?

Naar gewoonte komen we op zondagavond samen in Café Het Volk (Poel 7 te Gent).  U kan daar terecht vanaf 17u om
samen de resultaten af te wachten.  Hopelijk kunnen we er een feest van maken!

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal

� Nationale slotmeeting:  vrijdag 8 juni om 18u30 in Hangar 18, Plantijnkaai in Antwerpen. Worden verwacht:
Vlaams Minister-President Yves Leterme en de kartelvoorzitters Jo Vandeurzen en Bart De Wever. 

Provinciaal

� Provinciale verkiezingsmeeting : donderdag 31 mei vanaf 19u30 in het Provinciaal Domein Puyenbroeck, 'De
vier seizoenen', Puyenbrug 1 in Wachtebeke. Info en inschrijven: Miet Van Landeghem: 03/776 26 84.



Afdelingen

� Gent: vrijdag 1 juni om 20 uur – kaasavond in de Parochiekring Sint-Catharina, Vierweegsestraat 16 in
Wondelgem. Kaarten: volw. € 15 en kind. € 7. Info en inschrijven: Marianne Vandersypt: 09/253 84 95 –
0476/23 11 78.

� JONGCD&V Maldegem: zaterdag 2 juni om 19.30 – kaas- en wijnavond  in zaal De Poermolen in Donk,
Paardenkerkhof 3 in Maldegem. Om 21 uur praatcafé in aanwezigheid van o.m. Marleen Van den Bussche,
kandidate Kamerlijst. (hoeveelste?). Kaarten: volw. € 12 en – 12-jarigen € 7. Info en inschrijven: Koenraad De
Ceuninck 0478/95 12 44.

� Evergem:  zondag 3 juni om 13.30 – 'Ontdek samen met burgemeester Erik De Wispelaere, Vlaams
parlementslid Joke Schauvliege, OCMW-voorzitter Etienne Van De Velde en onze schepenen hun favoriete
plekjes per fiets'. Start aan de Heikorfstraat 26 in Ertvelde. Kaarten: volw. € 5; kind. tot 12j. € 2,5. Info en
inschrijven: Joke Devreese: 0495/70 44 05.

� Gent-Zwijnaarde:  zondag 3 juni - CD&V-ledenontbijt. Info en inschrijven Tom Van Wynsberge: 0476/99 50
23.

� Gent- Drongen : Maandag 4 juni om 20 uur debat met Peter Leyman: 'Heeft de Belgische automobielsector nog
toekomst?', Heeft de Belgische industrie nog toekomst?', 'Dreigen duizenden jobs verloren te gaan in België en
in Europa?' in het Parochiaal Centrum, Oude Abdijstraat in Drongen.

� Vr&Mij Eeklo : ontbijtactie voor alle Eeklonaren. Info en inschrijven bij Nicole Van Deynse: 0485/30 88 76.

� Lochristi:  dinsdag 12 juni bestuursvergadering. Bij Edith. Info Dirk Van Nieuwerburg: 0477/98 03 24.

� Eeklo:  woensdag 20 juni bestuursvergadering. Info Wilfried Van Kerrebroeck: 0479/23 90 42.

� Eeklo: zaterdag 30 juni – jaarlijkse CD&V-Barbecue op de hoeve van Odette Van Hamme. Info en inschrijven:
Odette Van Hamme: 0496/70 49 44.

� Lochristi : dinsdag 12 juni bestuursvergadering bij Edith. Info Dirk Van Nieuwerburgh: 0477/98 03 24.

� Zulte: zondag 26 augustus vanaf 11.30 - 6° Reuze CD&V- Barbec ue in het Ontmoetingscentrum, Kerkstraat in
Olsene. Met aniamtie voor kinderen en volwassenen. Kaarten: volw. € 12 en 6-12-jarigen € 6. Info en
inschrijven: Marc Nachtergaele: 0476/37 19 18.

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: Guido De Wilde, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent, secretariaatgent@cdenv.be


