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Beste CD&V-er,

De bestuursverkiezingen zijn achter de rug en we zijn trots te mogen zeggen dat het succesvolle verkiezingen waren
voor de regio's Gent en het Meetjesland.  Niet alleen qua opkomst, maar ook wat betreft de resultaten.   

In totaliteit brachten er in Oost-Vlaanderen iets meer dan 2200 leden hun stem uit, waarvan meer dan 800 leden uit de
regio's Gent en Meetjesland.  Door deze goeie opkomst wegen we uiteraard op de resultaten van de verkiezingen.  We
hebben een uitgebreide groep vertegenwoordigers uit de regio kunnen afvaardigen die daarenboven een goeie mix is
van nieuw/jong en ervaring.  Verder in deze Kortweg lees je meer in verband met de bestuursverkiezingen.

De grote opkomst bewijst  dat  CD&V  leeft in de regio.  We hopen dat ook in het straatbeeld te kunnen tonen in de
eindejaarsperiode (door de affiches, door de aanwezigheden op de kerstmarkten en recepties,...).  
Afdelingen en vrijwilligers: we rekenen op jullie!

Odette Van Hamme, voorzitster regio Meetjesland      Jan Vermeulen, voorzitter regio Gent

ALGEMEEN

Ledenwerving

Procedure

De ledenwerving 2008 is van start gegaan.  Elk lid kreeg onlangs zijn of haar betalingsaanvraag binnen.  Voor het eerst
werd in deze brief ook de fiche meegestuurd met de gegevens waarover wij in onze bestanden beschikken.  Leden
kunnen hun gegevens aanvullen en corrigeren.   Zo kunnen we onze bestanden updaten en jullie op een vlotte en
correcte manier aanspreken.
Na een eerste evaluatie kunnen wij reeds zeggen dat jullie massaal gebruik maken van deze optie.   Waarvoor onze
dank.  We proberen dan ook zo snel mogelijk alle binnengekomen post te verwerken.

Tarieven

U zal het ongetwijfeld gemerkt hebben in uw oproep tot betaling.  De tarieven werden aangepast.  Voortaan betaalt u: 

Standaardtarief 15 €
Bijlid   4 €
Nieuw lid   5 €



-26, +60, personen met een handicap   7 €
Toeslagen:

● Vrouw & Maatschappij    2 €
● JONGCD&V 2,5 €
● Senioren    1 €

Op de betalingsaanvraag werd ook opnieuw uitgerekend hoeveel u dient te betalen.  U betaalt dus niet noodzakelijk
hetzelfde als u de voorgaande jaren deed.  Zo betalen 60-plussers voortaan allemaal 7 € daar waar een aantal onder
hen  vroeger  het  standaardtarief  betaalden.   Aarzel  zeker  niet  om  contact  op  te  nemen  met  het  secretariaat
(09/221.45.81) moest u vragen hebben in verband met uw betaling.

Nieuwe medewerkster

Saskia Haegeman besloot onlangs een nieuwe uitdaging op te nemen en het CD&V-secretariaat te verlaten.  We danken
haar voor haar inzet en wensen haar veel succes toe in de nieuwe job!     

We moesten  dus  op  zoek  naar  een  vervangster.   Met  Erna  Debleeckere  hebben  we  een  waardige  vervangster
gevonden.  Erna was voordien werkzaam op het CD&V-secretariaat in Zellik, woont in Gent 
en komt dus met haar overstap een pak dichter bij huis werken.  We heten haar van 
harte welkom in de ploeg.

Erna neemt op het secretariaat de ledenwerving onder haar hoede.  
Hebt u vragen in verband met uw lidmaatschap of wenst u een adreswijziging, enz. 
door te geven, dan kan u hiervoor terecht bij Erna. 

Resultaten bestuursverkiezingen

De voorbije maand stond in het teken van de bestuursverkiezingen.  Want bestuursverkiezingen brengen een zware
procedure met zich mee.  We hadden de oproep tot kandidaatstelling, de herstructurering van de regio's, het mobiliseren
van de leden, de stemming zelf en uiteindelijk het opnieuw samenstellen van de besturen.  Intussen is dat laatste zo
goed  als  achter  de  rug  en  kunnen  we  u  dus  een  volledig  overzicht  geven  van  de  leden  die  onze  regio  zullen
vertegenwoordigen op de hogere echelons.

Regio Gent

Regiovoorzitter: Jan Vermeulen – verkozen met 89% van de stemmen

Regiovoorzitter Vrouw & Maatschappij: Anne Martens – verkozen met 80,47 % van de stemmen
Regiovoorzitter JONGCD&V: Vincent Van Peteghem – verkozen met 95 % van de stemmen
Regiovoorzitter Senioren: Adrien De Winne – verkozen met 91,57 % van de stemmen

Volgende personen vanuit regio Gent werden verkozen in het provinciaal bestuur: Anne Martens (Gent), Isabelle De
Clercq (Gent),Stefaan De Vos (Gent),  Bart Van Caenegem (Aalter),  Willem Rombaut (De Pinte), Dirk Maes (Aalter),
Kristof Vanden Berghe (Sint-Martens-Latem), Tom Van Wynsberge (Gent), Filip Van Laecke (Gent), Chantal Sysmans
(Gent),  Ellen Bernaers (Gent),  Rutger De Reu (Deinze),  Thomas Van Ongeval (Nazareth), Bea Roos (Sint-Martens-
Latem), Marc De Clercq (Oosterzele), Dirk Mangeleer (Destelbergen) en Bart Vandendriessche (Lochristi).

Volgende personen vanuit de regio Gent werden rechtstreeks verkozen in de Algemene vergadering:  Reginald Moreels,
Anne Martens, Stefaan De Vos, Eddy Herrebout en Isabelle De Clercq.

Regio Meetjesland

Regiovoorzitter: Odette Van Hamme – verkozen met 94 % van de stemmen

Regiovoorzitter Vrouw & Maatschappij: Nicole Van Deynse – verkozen met 91,30 % van de stemmen
Regiovoorzitter JONGCD&V: Freddy De Weerdt met 85,71 % van de stemmen

Volgende  personen  vanuit  regio  Meetjesland  werden  verkozen  in  het  provinciaal  bestuur:  Koenraad  De  Ceuninck
(Maldegem), Martin Acke (Zelzate), Martine Willems (Evergem), David Geens (Knesselare), Peter Colpaert (Evergem),
Johan De Roo (Maldegem), Trees Van Eykeren (Assenede) en Luc Willems.

Trees Van Eykeren zal ook de regio vertegenwoordigen in de Algemene vergadering.  Zij werd rechtstreeks verkozen
door de CD&V-leden.



Een welverdiende proficiat aan alle verkozenen!  We wensen ook uitdrukkelijk de overige kandidaten te bedanken voor
hun engagement en inzet!    

CD&V topmandatarissen uit de Gentse regio en het Meetje sland steunen Yves Leterme.

De eerste mandatarissen van de regio’s Gent en Meetjesland kwamen op vrijdag 16 november bijeen te Gent in het
kader van een studiemoment rond ruimtelijke ordening en stedenbouw o.l.v. Joke Schauvlieghe. Na afloop maakten de
aanwezigen van de gelegenheid gebruik om een actiemoment in te bouwen.

Hierin  drukten  zij  hun  uitdrukkelijk  steun  aan  Yves  Leterme  uit.  De  aanwezige  parlementsleden,  gedeputeerde,
burgemeesters en andere mandatarissen haalden voor de gelegenheid een grote Gentse tramkaart uit. In de volksmond
wordt wel eens verwezen naar de “niet plooien”-aanbeveling op de achterzijde ervan. De tekst waarmee zij poseren
“Yves, nie pleuje” is evenwel meer dan een knipoog naar het formatieberaad. 

AFDELINGEN IN DE KIJKER

Opstart van de Seniorenwerking in afdeling De Pinte   

In De Pinte werd een lokale seniorenwerking opgestart. De aftrap 
werd gegeven met een voordracht omtrent  “De huidige 
verkeersreglementering:  te  voet,  per  fiets,  met  de wagen” door  
commissaris Luc De Vos van de lokale politiezone Schele-Leie.  
Deze voordrachtnamiddag kende met 140 aanwezigen een 
overgroot succes.  

De presentatie en de professionele, boeiende uitleg waren uiterst 
leerrijk wat na de koffiepauze bij de vraag- en antwoordronde meer

dan bevestigd werd.  Om af te sluiten werd aan alle aanwezigen een brochure overhandigd waarin het belangrijkste van
de voordracht werd samengebundeld. 

Uitkijkend naar een volgende activiteit trokken de senioren met een verhoogde verkeerskennis naar huis.

Witte lintjes-acties Gent en Eeklo

Naar jaarlijkse traditie organiseerde Vrouw & Maatschappij ook dit jaar de Witte Lintjes-actie.  Met deze actie wil Vrouw &
Maatschappij de aandacht vestigen op de problematiek van het intra-familiaal geweld.  
Onder leiding van Melania Verhaeghe en Nicole Van Deynse, voorzitters van respectievelijk V&M Gent en V&M Eeklo,
waren op vrijdag 16 november de vrijwilligers al vroeg in de weer aan de stations van Gent-Sint-Pieters en Eeklo.  Nog
voor dag en dauw deelden ze de flyers uit en staken ze de witte lintjes op bij de treinreizigers.  
Bedankt voor de inzet!   



BURGEMEESTER AAN HET WOORD

Op bezoek bij burgemeester Annick Willems (Sint-Lau reins)

Bij  de  gemeenteraadsverkiezingen  van  2006  werd  Annick  met  1307
voorkeurstemmen  (meer  dan  25%  van  de  stemmen)  als  nieuwe
burgemeester van Sint-Laureins verkozen.

Redactie:   Wat zijn uw eerste ervaringen als kersverse burgemeester?   

De eerste ervaringen waren heel positief, mensen feliciteren u enthousiast,
er was heel wat media-aandacht voor de eerste vrouwelijke burgemeester in
de  regio  …  maar  al  vlug  begon  het  eigenlijke  werk  en  proef  je  de
verantwoordelijkheid. Burgemeester zijn is toch een totaal nieuwe ervaring.
Ik ervaar een duidelijk verschil in het ambt van burgemeester en het ambt
van schepen.  Als  1ste schepen was ik met mijn bevoegdheden bezig, als
burgemeester ben je met alle aspecten van het gemeentelijk beleid begaan.
Burgemeester  zijn  brengt  een  ommekeer  in  je  leven,  je  draagt  de
verantwoordelijkheid  dagdagelijks  in je mee. Een burgemeester  moet zijn

College sturen en  besturen,  zijn  gemeenteraad  leiden,  een brede  kijk  hebben op alle  agendapunten,  alert  kunnen
reageren op tussenkomsten en .. ondertussen heel aanspreekbaar en toegankelijk zijn.
Wat mij aangenaam stemt is de constructieve sfeer dat er heerst in het Schepencollege, de wil om met onze gemeente
vooruit te gaan en belangrijke projecten te realiseren.

Redactie:    U treedt  in  de  voetsporen van  Jef  Van Braekel,  die  na 18 jaren  de fakkel  doorgaf.  U zet  het  christen-  
democratisch beleid verder, maar zal ongetwijfeld een aantal eigen klemtonen willen leggen.

Jozef Van Braekel heeft inderdaad een schitterende verdienste als burgemeester. Zijn dossierkennis enerzijds en zijn
dienstvaardigheid en veelvuldige aanwezigheid op activiteiten anderzijds maakten hem de vriend van iedereen. Maar elk
heeft zijn eigen stijl. Ik ben een keiharde werker en heb geen andere bedoeling dan ook oprecht mijn best te doen voor
de Sentse  bevolking.  Het  is  evenwel  voortdurend naar  evenwicht  zoeken:  openstaan  voor  de  vele  vragen van  de
inwoners en deze mensen ontvangen, de dossiers opvolgen en de vele vergaderingen lokaal en regionaal om onze
inbreng te doen. Vele verenigingen nodigen het College uit op één van hun activiteiten, ik hou eraan om aanwezig te zijn
en zo onze waardering uit te spreken voor hun inzet. Het is een hele mix.

Redactie:   Welke zijn de prioritaire projecten die u als burgemeester wenst te realiseren binnen deze legislatuur?   

� De realisatie  van de  culturele  site:  in  september zijn  de werken  gestart  voor  de  omvorming  van  een oud
schoolgebouw tot culturele ruimte. Ons uitgebreid verenigingsleven beschikt wel over vergaderruimte maar zal
binnenkort dus ook accommodatie hebben voor een tentoonstelling, een culturele ontmoeting, een toneelstuk,
… op maat van onze gemeente, rekening houdend met de eigenheid van ons verenigingsleven

� de  realisatie  van  een  lokaal  bedrijventerrein  in  Sint-Laureins.  Na  de  goedkeuring  van  ons  Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan eind 2005 is dit voor ons een prioriteit en zijn de plannen opgemaakt voor de uitbouw
van een lokale KMO-zone. De volgende gemeenteraad, december 2007 staat het voorontwerp geagendeerd.

� De aanleg van een containerpark te Bentille wordt beoogd in 2008-2009.

Naast ‘projecten’ is het vooral belangrijk dat wij ervoor zorgen dat een ruim aanbod ‘vrije tijd’ m.a.w. cultuur, bibliotheek,
jeugd, sport en toerisme verder uitgewerkt wordt. Het zijn deze activiteiten die het weefsel van de samenleving vorm en
kleur  geven,  mogelijkheid  biedt  om sociale  contacten  aan te  gaan.  Wij  willen  ervoor  zorgen  dat  de  inwoners  zich
thuisvoelen in onze gemeente. Daarom voorzien wij vanaf deze legislatuur jaarlijks ‘een onthaal nieuwe inwoners’, is het
e-loket opgestart, is er een nieuwe lay-out van het gemeentelijk informatieblad met een activiteitenkalender enz. 

Redactie:   Als “burgermoeder” van een gemeente met 6500 inwoners, bent u vaak uithuizig. Heeft u nog voldoende tijd  
voor uw familie en hobby's?

Neen, dat heb ik veel te weinig.  Mijn leven is best hectisch, ik ben een bezige bij.  Sporten doe ik nog nauwelijks,
wekelijks  met  enkele  vriendinnen  5  km  langs  het  Leopoldskanaal  lopen  is  nog  de  enige  sportactiviteit.    Als
Burgemeester beheers je vaak niet uw agenda maar wordt je geleefd.
In het weekend tracht ik of de zaterdagavond of de zondagnamiddag vrij te houden voor mijn familie en soms moet ik
dan een activiteit als een jubileum of feestviering van een verenging annuleren.
Af en toe probeer ik een heel korte  rustperiode in te lassen, één dagje uit, even wegvluchten van de politiek, met
vrienden  samenzijn,  een  uurtje  vrijmaken  om een  tentoonstelling  te  bezoeken  of  een  concert  bij  te  wonen en  de
gedachten even op iets anders zetten is een welgekomen afwisseling.



Redactie:   Welke politicus is uw grootste voorbeeld?  
Mahatma Ghandi en Nelson Mandela. Echte bezielers van democratie en volhardende strijders voor de echte noden van
de mensen in hun land.

 

NIEUWS UIT DE PROVINCIE

De provincieraad besprak zopas de begroting voor 2008.  We lichten graag even de nieuwe accenten uit de beleidsnota
2008. 

Landbouw en Platteland:  Inzetten op de provinciale kerntaken - 
� Aandacht  voor  landbouw  en  natuur  kadert  binnen  de  beleidsdoelstelling  'Ruimte  voor  land-  en  tuinbouw

creëren'. Er  is bv. ook een nieuw krediet van 25.000 euro voorzien voor landbouwnatuurfondsen ten einde de
natuurwaarde  op  landbouwbedrijven  te  stimuleren.  Juridische  zekerheid  en  kansen  voor  creatief
ondernemerschap.

� Extra inzet voor het platteland. Het plattelandsbeleidsplan 'Buitengoed, Goed buiten' implementeren.
� Creatie van een landbouwnatuurfonds 
� Samen met de zorg voor een goede organisatie van het toegepast onderzoek via de proefcentra vormen deze

provinciale prioriteiten de ruggengraat van het beleid landbouw- en platteland.

Communicatie:   Burgers informeren, het bestuur profileren en de betrokkenheid verhogen van de bevolking zijn de drie
basisdoelstellingen.

● Het regiomarketingrapport zal in 2008 een feit zijn. Vanaf dan kan de uitvoering starten. De ambitie moet zijn
om Oost-Vlaanderen op diverse vlakken op de kaart  te zetten, herkenbaar te zijn in alles wat de provincie
onderneemt én de betrokkenheid van de Oost-Vlaming bij zijn regio te vergroten.

● Samenwerken met de regionale televisiezenders  AVS en TV Oost:  Samen met de zenders zal  er gezocht
worden om een eigentijds progamma over de provincie uit te zenden.

● Nagaan wat de nieuwe technologiën ons kunnen bieden zonder de "traditionele media" te verwaarlozen

Cultuur:
� Er zijn in het kader van de besparingen een aantal afwegingen gemaakt. Door het afbouwen van vroegere

ondersteuningen  is  ruimte  gevonden  voor  het  opnemen  van  nieuwe  waardevolle  projecten,  zoals  een
ondersteuning voor vzw Repetitieruimten en de Handelsbeurs.

� De provincie volgt de extra inspanningen die de Vlaamse Overheid doet met betrekking tot herstel, onderhoud
en restauratie van geklasseerde gebouwen. Hierdoor alleen al stijgen de koppel subsidies in deze sector met
1,9 miljoen euro.

� Koppelsubsidies

Milieu en Energie:
� Voor het eerst zijn extra middelen voorzien om REG (rationeel energiegebruik)-maatregelen in de verschillende

provinciale  gebouwen  uit  te  voeren.  Zo  worden  stappen  gezet  om  twee  functionele  passieve  provinciale
gebouwen op te richten (diereneducatief centrum in Puyenbroeck en school in Assenede).

Sport:
� Oost-Vlaanderen moet in 2008 op de kaart gezet worden als dé sportprovincie.
� Het  provinciebestuur  zal  er  aandacht  aan  besteden  om  jongeren  op  een  kwalitatieve  manier  te  laten

kennismaken met sportdisciplines door te ijveren voor gekwalificeerde jeugdopleiders.
� Het nieuw sportcentrum van De Boerekreek zou tegen het seizoen 2008 in gebruik moeten zijn.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw:   Voor 2008 is de opmaak van een PRUP glastuinbouw en van een PRUP
ruimtelijk project Moervaart prioritair.

Welzijn en Gezondheid:

� Opvoedingsondersteuning wordt coherenter in kaart gebracht in uitvoering van een nieuw Vlaams decreet (van
10 juli 2007). Hiervoor wordt 1 personeelslid aangesteld dat dit concreet zal invullen.

� Voor het eerst in 2008 biedt het provinciebestuur een volledig jaar de verzekering voor vrijwilligers aan. 
� Inzake partnergeweld zullen 3 mensen in de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW's) geplaatst worden.
� In 2008 zal de cel Sociale Planning opnieuw op volle kracht werken, waar daar in 2007 nog een tijdelijke

personeelsbeperking was.

Internationale relaties:
� De samenwerking in het kader van de nieuwe Interreg IV-programma's zal de meeste aandacht krijgen.  Het

gaat  zowel  om de  bestaande  samenwerking  in  de  grensregio  Vlaanderen-Nederland  en  met  Frankrijk  en



Wallonie (nu ook uitgebreid tot het arrondissement Gent) als om het nieuwe maritieme grensoverschrijdende
programma waarvoor  Britse,  Franse,  Vlaamse  en  Nederlandse  regio's  langs  het  Kanaal  en  de  Zuidelijke
Noordzee in aanmerking komen.

Economie en Externe Betrekkingen:

● Voor het stimuleren van de streekontwikkeling zal maximaal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden
van het nieuwe Europese Doelstelling 2-programma 2007-2013.

● De  POM  zal  bijzondere  aandacht  besteden  aan  een  duurzaam  beheer  en  ontwikkeling  van  nieuwe  en
bestaande bedrijventerreinen. Mede in het kader van de Kyoto-afspraken moet ze onderzoeken in welke mate
bedrijventerreinen zich kunnen ontwikkelen tot Eco-parken.

● Het Groot Vleeshuis zal verder worden uitgebouwd met aandacht voor bio- en hoeveproducten.

Toerisme:      Inzake lusvormige fietsroutes is voorzien dat deze meer gedetailleerd (inclusief attractiepunten, horeca, …)
onder vorm van gpx-downloads via de website ter beschikking zukken worden gesteld van gps-gebruikers.

Water:      In 2008 zal een eerste stap gezet worden in het behoud en de ontsluiting van de atlassen van de onbevaarbare
waterlopen, nl. het inventariseren en inscannen van het kaartmateriaal.

Wegen en mobiliteit:

• Een  veilig  en  comfortabel  gebruik  van  de  provinciale  wegen  staat  voorop:  zo  zal  in  2008  25%  van  de
investeringskredieten voor provinciewegen aangewend worden voor de verbetering van fietspaden langsheen
deze provinciewegen. 

• Communicatie van de bereikbaarheidsplannen voor de provinciale domeinen en van de realisaties voor domein
Puyenbroeck i.h.k.v.  het Europees programma STREAM gericht  op de promotie  van duurzame energie  en
transport.

Onderwijs
� Er wordt een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld. Minimaal 5% van de werkingsmiddelen moet besteed worden

aan kwaliteitszorg en de ontwikkeling van leermiddelen.
� Zoals in het algemeen beleidsprogramma 2007-2012 staat, mag de rol van de provincie zich niet beperken tot

de  organisatie  van  het  provinciaal  onderwijs.  Daarom  worden  middelen  uitgetrokken  om  een  flankerend,
netoverschrijdend onderwijsbeleid te voeren. In eerste instantie wil de provincie initiatieven ondersteunen die
bijdragen  tot  de  herwaardering  van  het  technisch  en  beroepsonderwijs  en  het  buitengewoon  secundair
onderwijs.

Recreatiedomeinen

• In 2008 wordt een aantal initiatieven genomen om via sociale tewerkstelling een specifieke doelgroep tewerk te
stellen bij manuele taken, voornamelijk op het vlak van groenbeheer.

• Het  thema  duurzaamheid  uit  het  beleidsprogramma  2007-2012  krijgt  invulling:  in  provinciaal  domein
Puyenbroeck wordt  overgeschakeld naar  een harmonisch parkbeheer met  de bedoeling de oorspronkelijke
natuurwaarden opnieuw tot hun recht te laten komen met bijzondere aandacht voor pesticidenreductie.

• De educatieve dienst focust in 2008 op een intensifiëring van het educatieve aanbod naar de doelgroep van 3
tot 12 jaar met nadruk op natuurbeleving- en opvoeding.

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal

● Nieuwjaarsreceptie:  zaterdag 19 januari  om 18 uur  in  Brussels  Kart  Expo  in  Groot-Bijgaarden.  Er  zullen
opnieuw  bussen ingelegd worden. Meer info volgt!

Regionaal

� Nieuwjaarsreceptie regio's Gent en Meetjesland: zondag 13 januari in Foyer van het NTG (Sint-Baafsplein te
Gent).

� Regio Meetjesland:  dinsdag 22 januari bestuursvergadering in Assenede.
Info: CD &V-secretariaat, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent – 09/221.45.81 – secretariaatgent@cdenv.be



Afdelingen

● Merelbeke: donderdag 6 december om 20 uur bestuursvergadering in de Sint-Jozefzaal, Gaveresteenweg in
Merelbeke.  Info & inschrijven: Dirk Boterberg 0475 92 03 15, d irk.boterberg@telenet.be

● Gavere:  donderdag 6 december om 20 uur bestuursvergadering in het Parochiaal Centrum, Hulststraat 27 in
Asper.  Info & inschrijven: Dirk Martens 0473 87 13 70, dir kmartens2@skynet.be

● Aalter:   zaterdag 8 december ledencongres rond verkeersveiligheid in Villa Snoeck, Stationsstraat in Aalter.
Info & inschrijven: Bart Van Caenegem gsm 0495 26 0 6 27

● Gent: zondag 9 december om 19 uur Gospel- en Kerstconcert met Will Tura in de Kristus Koningkerk, Rerum
Novarumplein in Gent. Kaarten: € 30. Overschrijven op rekeningnummer 891-5041666-04.  Info & inschrijven
bij de Gentse mandatarissen, CD &V-fractiesecretariaat 09 266 54 50

● Gent secties Mariakerke-Wondelgem: maandag 10 december om 20 uur voorstelling van het boek 'Overleven
in de  Wetstraat'  door  voormalig  journalist  en  historicus Pol  Van  Den Driessche,  in  de Parochiekring  Sint-
Catharina, Vierweegsestraat 14 in Wondelgem.  Info: Marianne Vandersypt 0476 23 11 78

● Gent: donderdag 13 december om 20 uur bestuursverga dering in de zaal Torrepoort, Poel 7 te Gent.
Info: Koen Schoutteten 09 221 45 81, kschoutteten@c denv.be

● Nevele: zaterdag 15 december feest van burgemeester Roger Boone. Om 19.30 aperitief, kalkoengebraad met
groenten en frietjes. Vanaf 21 uur dans met Studio Happy Music. Kaarten: volw. € 13 en kind. tussen 6j. en 12j.
€ 6. Gratis voor kinderen jonger dan 6j. Info & inschrijven: 0478 42 03 00, marnix.standaerd@skynet.be

● Waarschoot: dinsdag 18 december om 19.30 bestuursvergadering in de vergaderzaal van Chinees restaurant
De Panda.
Info: Jo Pauwels: 0475 84 29 76, jo.pauwels@be.abb. com

● JONGCD&V Oosterzele: zaterdag 22 december om 19.30 kaas- en wijnavond in de Parochiale Kring, Dorp in
Oosterzele. Er is ook een vleesschotel te verkrijgen. Kaarten: volw. € 12 ( een glas wijn inbegrepen) en kind. €
7.   Info & inschrijven: Els De Turck 0496 58 54 27, Fili p Vermeiren 0496 57 27 68

● De Pinte: zondag 30 december om 11 uur nieuwjaarsreceptie in de Raadzaal van het gemeentehuis, Baron de
Gieylaan in De Pinte.  Info: Lieven Lekens 0475 51 70 43, lieven.lekens@telenet.be

● Zaterdag 5 januari

● Destelbergen:  nieuwjaarsreceptie om 19 uur. Om 20 uur maaltijd. Kostprijs maaltijd: € 12. Polyvalente
zaal, Steenvoordestraat 13 in Heusden. Met tombola en animatie.  Info & inschrijven: Gerard De
Brauwer 09 232 12 97, gerard.debrauwer@scarlet.be

● Melle:  om 19.30 nieuwjaarsreceptie in zaal Flormanic, Gemeenteplein in Melle. Info: Frank Lemmens
0477 27 25 29, franklemmens@skynet.be

● Waarschoot:  zondag 6 januari om 11 uur  nieuwjaarsreceptie  in zaal  Miami,  Stationsstraat  in Waarschoot.
Gastspreker: Peter Leyman.  Info: Hans Baetslé 0476 47 78 90, hans.baetsle@telenet.be

● Sint-Laureins: zondag 13 januari om 11 uur nieuwjaarsreceptie in de Parochiezaal in Sint-Laureins.  Muzikale
omkadering  door  Jhon  Snauwaert  met  zijn  Jazzensemble.   Info:  Gidy  Bonte  0486  92  03  83,
gidy.bonte@skynet.be

● Destelbergen:  maandag 14 januari om 20 uur bestuursvergadering in Taverne Thesla, Dendermondesteenweg
475 in Desterbergen.  Info & inschrijven: Gerard De Brauwer: 09 232 18 97 , gerard.de.brauwer@scarlet.be

● Eeklo: vrijdag 18 januari om 19 uur nieuwjaarsreceptie in  het Sparrenhof, Brugsesteenweg 183 in Eeklo.
Info & inschrijven: Wilfried Van Kerrebroeck 0479 2 3 90 42, wilfried_van_kerrebroeck@hotmail.com

● Zondag 20 januari

● Evergem:  om 18 uur nieuwjaarsreceptie in zaal De Molen, Goeiingen 12 in Evergem-Wippelgem.  Info:
Jean-Paul Corin 0479 21 31 21,  jean-paul.corin@scarlet.be

● Oosterzele:  om 9 uur nieuwjaarsontbijt met gratis koffie en boterkoeken in de Parochiale Kring, Dorp in
Oosterzele. Info & inschrijven: Stefan Van de Voorde 0496 58 54 65, Johan van Durme 0477 62  00 99

● Maldegem: nieuwjaarsontbijt van 9 uur tot 10 uur in  Den Hoogen Pad, Dorp 16 b in Adegem.
Info: Jacques Willems 0475 62 69 40, jwillems_cdv@s kynet.be

● Merelbeke:  vrijdag 25 januari om 20 uur nieuwjaarsreceptie in de Banketzaal Guido Van Caeneghem, Oude



Gaversesteenweg  2  in  Merelbeke.   Info  &  inschrijven:  Dirk  Boterberg  0475  92  03  15,
dirk.boterberg@telenet.be

● Zomergem: zaterdag 26 januari om 19.30 nieuwjaarsreceptie in het Parochiaal Centrum, Lt. Dobbelaerestraat
in Zomergem. Info: Antoon Vercruysse 0477 34 42 37, toon.vercruy sse@skynet.be

● Zondag 27 januari 
● Nevele:  om 10.30 nieuwjaarsreceptie in de gemeentezaal, Hansbekedorp  in Hansbeke. Info:  Marnix

Standaerd: 0478 42 03 00, marnix.standaerd@skynet.be
● Gent  sectie  Zwijnaarde:  zondag  27  januari  om  11.30  nieuwjaarsreceptie  in  feestzaal  Molenhof,

Tramstraat  in  Zwijnaarde.  Info:  Tom  Van  Wijnsberge  0476  99  50  23,
tom.van.wynsberge@telenet.be

● Zulte: vrijdag 1 februari nieuwjaarsreceptie in de Gaston Martenszaal in Zulte  Info: Marc Nachtergaele 0476
37 19 18, marc.nachtergaele@telenet.be

● Sint-Martens-Latem: zondag 17 februari om 12 uur nieuwjaarsdiner in het gemeenschapslokaal in Deurle. Info
& inschrijven: Peter De Paepe 0475 95 91 57, peter.de paepe@skynet.be

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


