
Nieuwsbrief 22 – December 2009

Beste CD&V-lid,

Het jaar loopt op z'n einde en de feestdagen staan voor de deur. We kijken reikhalsend uit naar het nieuwe jaar.  Deze 
editie van de Kortweg is dan ook een beetje een feesteditie. We werpen een blik op de eindejaarscampagne van CD&V 
die eerstdaags in het straatbeeld zal verschijnen en nodigen u graag uit naar onze Nieuwjaarsnocturne op vrijdag 8 
januari 2010.We kunnen niet alleen naar de toekomst kijken, maar moeten ook durven terugblikken. Naar onze eigen 
activiteiten en organisatie, maar ook naar de politieke actualiteit.

Het gesprekonderwerp van de voorbije weken in de afdelingen was ongetwijfeld het rapport van de burgemeesters in 
Het Nieuwsblad. We zijn verheugd hier te mogen neerpennen dat onze mandatarissen in de regio's Gent & Meetjesland 
goed scoren. Hoewel we de resultaten relativeren (grootte van het onderzoek, de timing, enz.) zorgt het wel voor een 
sfeerschepping bij de publieke opinie. En met een positief imago zijn we uiteraard meer gebaat.
De artikels  die  verschenen in  de  krant  zijn  slechts  een  beperkte  weergave  van  het  volledige  onderzoek  dat  werd 
gevoerd. De volledige resultaten zullen in januari met onze mandatarissen en voorzitters besproken worden. U hoort hier 
ongetwijfeld nog iets over op de bestuursvergadering van uw afdeling.

We wensen u alvast een prettig jaareinde toe en hopen u te mogen verwelkomen op 8 januari 2010!  Veel leesplezier! 

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

ACTIVITEITEN

Eindejaarscampagne

Naar goede traditie organiseert CD&V een eindejaarscampagne.  Binnenkort zal u de 
affiches in het straatbeeld zien verschijnen. 
In de Ampersand van november kon u ook een raamaffiche vinden. Hopelijk hangt u 
deze op zodat we het straatbeeld in uw buurt kleuren.

Wilt u wel een affiche hangen, maar hebt u de Ampersand reeds bij het oud papier 
gelegd?  Geen  probleem.  Neem  contact  op  met  het  regionaal  secretariaat 

(09/221.45.81 of secretariaatgent@cdenv.be) en we bezorgen u zo snel mogelijk een nieuw exemplaar.

 Uitnodiging nieuwjaarsnocturne vrijdag 8 januari 2010

Een nieuw jaar inzetten moet in stijl gebeuren. We kiezen in 2010 voor een receptie 'with a twist'. We nodigen u graag uit 
op vrijdag 8 januari 2010 naar de Nieuwjaarsnocturne van de regio's Gent & Meetjesland in het Museum van Deinze 
en de Leiestreek (Lucien Matthyslaan te Deinze).

Vanaf 19u30 tot het einde van de receptie kan u doorlopend de werken bekijken. Om 20 u start dan het traditionele luik 



van de receptie  met  enkele korte  toespraken.  Bij  een hapje en een  drankje  kunnen we ervaringen uitwisselen  en 
vooruitblikken op het komende politieke werkjaar. We nemen deze gelegenheid ook ter harte om enkele mensen in de 
bloemetjes te zetten.

Inschrijven  voor  de  nocturne  kan  tot  donderdag  7  januari  op  het  secretariaat  te  Gent  (09/221.45.81  of 
secretariaatgent@cdenv.be).

Met de trein naar de nieuwjaarsreceptie van CD&V nationaal op zaterdag 16 januari 2010

Ook CD&V Nationaal organiseert begin januari haar nieuwjaarsreceptie. Dit keer vindt de receptie plaats op zaterdag 16 
januari 2010 in de Horta Gallery te Brussel. 
Het verschil met vorige edities is dat er dit maal geen bussen ingelegd worden vanuit de regio's. Aangezien de lokatie 
zich vlakbij het centraal station bevindt, werd besloten de trein te promoten. 

CD&V zorgt er voor dat u tegen een voordelig tarief kan vertrekken en dit vanuit elk station van onze regio's. Voor de 
leden die liever in groep vertrekken richting Brussel, organiseren we een vertrek in groepsverband. Deze trein zal om 
16u24 vertrekken vanuit station Gent-Sint-Pieters. Een medewerker zal vanaf 15u45 aanwezig zijn in het station van 
Gent om u daar te verwelkomen.

Meer informatie over de receptie kan u lezen in de decembereditie van de Ampersand en binnenkort op de website van 
CD&V.  Belangrijk om te weten is dat inschrijven voor de receptie verplicht is. Zonder inschrijving geraakt u niet binnen! 

    
Lokale bestuursverkiezingen

CD&V draagt  democratie hoog in het  vaandel,  ook binnen de eigen organisatie.  Dat betekent dat  er  op geregelde 
tijdstippen interne verkiezingen zijn voor de functies van onder andere de lokale voorzitters. In de maand januari (tot 
midden februari)  vinden in de meeste afdelingen de bestuursverkiezingen plaats,  al dan niet  gecombineerd met de 
nieuwjaarsreceptie. Een volledige agenda vindt u verder in deze Kortweg.

Binnenkort vindt u in uw brievenbus de oproepingsbrief voor de verkiezing in uw afdeling.  De brief vermeldt de namen 
van de kandidaten en de datum en lokatie van de stemming.  Wenst u meer informatie over de kandida(a)t(en) uit uw 
afdeling, surf dan zeker eens naar de website www.cdenv.be/bestuursverkiezingen. U vindt er meer info terug over de 
kandidaat in kwestie en zijn of haar redenen om voor het voorzitterschap te kandideren.

Op de achterzijde van de oproepingsbrief vindt u een 'engagementsverklaring'. Dit document dient u te ondertekenen 
indien u wenst toe te treden tot het afdelingsbestuur. De engagementsverklaring moet zo snel mogelijk bezorgd worden 
aan de afdelingssecretaris of -voorzitter. Er zullen op de verkiezingsdag ook formulieren ter beschikking zijn.

We rekenen op u!

CD&V secretariaat gesloten tussen Kerst en Nieuw

De medewerkers van het CD&V secretariaat genieten tussen Kerst en Nieuw van enkele dagen welverdiend verlof. Het 
secretariaat zal gesloten zijn van donderdag 24 december 2009 tot 3 januari 2019. Vanaf maandag 4 januari zijn we 
terug tot uw dienst.

ONZE AFDELINGEN & VRIJWILLIGERS

Burgemeester Roger Boone van Nevele neemt afscheid 

Op zaterdag 28 november 2009 nam de CD&V afdeling feestelijk afscheid van Roger Boone. Roger was burgemeester 
sinds  1998 maar  besloot  dat  het  tijd  was  om de  fakkel  door  te  geven.  Johan Cornelis  (Nieuw Nevele)  neemt  de 
burgemeesterssjerp van hem over.
Roger zette zijn eerste stappen in de politiek in 1982. Hij kwam toen als landbouwkandidaat voor het eerst op de lijst en 
werd meteen verkozen. Vanaf 1988 werd hij schepen; tien jaar later burgemeester.  Inwoners noemen hem een echte 
'burgervader'. Zijn deur stond altijd open voor de inwoners. Of ze nu een afspraak hadden of niet, Roger maakte steeds 
tijd vrij.

Roger, bedankt voor het jarenlange engagement en je tomeloze inzet voor de inwoners van Nevele. Je echtgenote, 
kinderen en kleinkinderen ongetwijfeld de vrijgekomen tijd snel weten in te vullen. Geniet er van met volle teugen!



JONGCD&V De Pinte

 Op dinsdag 17 november organiseerde JONGCD&V een gespreksavond met minister van 
Justitie Stefaan De Clerck rond de hervormingen bij Justitie. 

De minister moest jammer genoeg op het laatste moment afzeggen, maar Dietger Geeraert 
van de FOD Justitie gaf een duidelijke uiteenzetting over de hervormingen die de minister de 
komende jaren wil doorvoeren. 

Senioren afdeling Zulte - "Pensioenen in perspectief: Feiten en uitdagingen”

Op vrijdag 23 november zakten een 60-tal geïnteresseerden af naar de Guldenpoort in Zulte-
Machelen. Na een verwelkoming door voorzitter Willy Van Vynckt, startte federaal 
parlementslid Stefaan Vercamer z'n toelichting rond pensioenen. 
Hij belichtte onder andere de doelstelling, de berekening, de organisatie en de financiering van 
de pensioenen. Daarnaast had hij eveneens aandacht voor de bedreigingen en de uitdagingen 
die op ons afkomen.  Hij rondde af met een woordje uitleg bij de positie van CD&V in de 
regering en de politieke actualiteit.
Na de voordracht was er nog tijd om na te praten bij een stuk taart en koffie.

Kalender regionale seniorenwerking

De regionale werking van de senioren, zowel van de regio Gent als van de regio Meetjesland heeft een eigen dynamiek. 
Het loont dan de moeite om de planning voor de komende maanden al even te overlopen.  

 Vrijdag 22 januari: nieuwjaarsreceptie regio Gent (om 10u30). Gastspreker is federaal parlementslid Lieve Van 
Daele rond 'Liefde en ouderschap in onzekere tijden'.

 Vrijdag 5 februari: nieuwjaarsreceptie regio Meetjesland (om 10u30). Gastspreker is vlaams parlementslid Cindy 
Franssen rond het thema armoede.

 Donderdag 11 maart: 'Op de koffie met Valerie Taeldeman' (thema wonen) om 14u in zaal Centrum Ros Beiaard 
te Gent.  

 Donderdag 17 juni: Daguitstap regio Gent - dit jaar trekken we naar het mooie Meetjesland 

Voor elke activiteit zal nog een persoonlijke uitnodiging bezorgd worden per post. Ontvangt u geen uitnodiging? Dan 
bent u waarschijnlijk nog geen lid van de Senioren. Dit kan eenvoudig verholpen worden door op een volgende activiteit 
de 1 € extra te betalen. Zo ontvangt u voortaan de uitnodigingen bij u in de bus.

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

Week van de smaak - Veli Yüksel kookt voor Gentenaars 

Tijdens de week van de smaak kon elke Vlaming zich laten verwennen met allerlei Turkse lekkernijen. Een rijke variatie 
van gerechten gaande van de  keuken van het Ottomaanse paleis, de mierzoete gebakjes met typische koffie tot het 
hemelse en wereldbekende “Turks fruit”. Er zijn tal van sterrenchefs en koks uit gastland Turkije overgevlogen om het 
landschap in Vlaanderen wat kleurrijker te maken tijdens deze week. 

Op maandag 16 november 2009 was het de beurt aan Veli Yüksel om zijn kookkunsten uit de doeken te doen. Het 
Vlaamse  parlementslid  van  Turkse  afkomst,  daagde  op  zijn  beurt  Jason  Blanckaert,  chef-kok  van  het  Gentse 
sterrenrestaurant C-Jean uit tijdens een wedstrijd Turks koken in het restaurant Tek Tek aan het Antwerpenplein in Gent. 
“ Mijn bedoeling was om het repertoire van Vlamingen te helpen uitbreiden en niet enkel bij de alom bekende pitta's of de 
pizza's te blijven steken, want de Turkse keuken is meer dan snacks alleen.” Zo gezegd, zo gedaan. Veli trok een schort 
aan en bewapende zich met potten en pannen om paprika's gevuld met gehakt en bulgur (Turks gebroken tarwe) klaar 
te  maken.  De  ervaren  chef  Jason  daarentegen  maakte  een  Turkse  loempia  met  filodeeg,  fetakaas  en  pesto  van 
peterselie en een Turks stoofpotje met lamsvlees en groenten klaar. 



Na al dat lekkers moest het duel ook beslecht worden natuurlijk. Veli  Yüksel is geen echte keukenprins naar eigen 
zeggen, maar daar oordeelde de jury anders over, hij werd ter plekke tot beste hobby-kok van die avond uitgeroepen! 

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal

 CD&V nationaal: zaterdag 16 januari nieuwjaarsreceptie vanaf 17u in de Horta Gallery te Brussel.  Meer info in 
de Ampersand van december. 

Regionaal

 Regio’s Gent & Meetjesland: vrijdag 8 januari vanaf 19u30 nieuwjaarsnocturne in het Museum van Deinze en 
de Leie (Lucien Matthyslaan 3-5) te Deinze.

 Senioren regio Gent: vrijdag 22 januari om 10u30 in zaal Begonia, Pintestraat, De Pinte. Toelichting ‘Liefde en 
ouderschap in onzekere tijden’ door Lieve Van Daele, federaal volksvertegenwoordiger.

 Senioren regio Meetjesland: vrijdag 5 februari om 10u30 nieuwjaarsreceptie.
 Regiobestuur Meetjesland: donderdag 11 februari om 20u in Eeklo. 
 Senioren regio Gent: donderdag 11 maart om 14u in zaal Centrum Ros Beiaard te Gent. 'Op de koffie met 

Valerie Taeldeman' rond het thema wonen.
 Senioren regio Gent: donderdag 17 juni daguitstap naar het Meetjesland.

Afdelingen

 De Pinte: zondag 27 december eindejaarsdrink in de Raadzaal van het gemeentehuis, Baron de Gieylaan, De 
Pinte.

 Zondag 3 januari:
● Aalter: zondag 3 januari nieuwjaarsreceptie van 10u tot 11u, Marktplein, Aalter. 
● Melle: zondag 3 januari om 11u nieuwjaarsreceptie in het museum van Brouwerij Huyghe, Geraard-

bergsesteenweg 14 B, Melle. 
● Waarschoot: zondag 3 januari nieuwjaarsreceptie van 11u tot 12u30 in zaal Miami, Stationsstraat 82, 

Waarschoot.  

 Destelbergen: zaterdag  9  januari  vanaf  19u  feestmaaltijd  in  Crea,  Steenvoordestraat  13,  Heusden. 
Gastspreker is Sander Vercamer, Bestendig afgevaardigde. Kaarten: volw. 15 euro – kind. 7,5 euro.  Info & 
inschrijven: santina.driesen@telenet.be

 Zondag 10 januari:
● Assenede: zondag 10 januari om 11u in Taverne Joie de Vivre, Oosteeklodorp 25, Oosteeklo. 

Gastspreker is Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.  
● Eeklo: zondag 10 januari om 9u feestelijk ontbijtbuffet. Gastspreker: minister Joke Scahuvliege. 

Aansluitend huldiging gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger Erik Matthijs in zaal Sparrenhof, 
Brusselsesteenweg 183, Eeklo. Info & inschrijven: Dirk Staelens 09 377 65 00 of Wilfried Van 
Kerrebroeck 09 377 63 14

 Moerbeke-Waas: woensdag 13 januari bestuursvergadering.

 Senioren Lochristi: donderdag 14 januari etentje en videoreportage over China door Marc Timbremont en Bea 
De Paepe. Info & inschrijven: j.audenaert@skynet.be, 09 355 08 58

 De Pinte: zaterdag 16 januari 10u tot 12u bestuursverkiezingen in het Gildenhuis, Baron De Gieylaan. 

 Zondag 17 januari 2009:
● Gent: zondag 17 januari vanaf 15u in Theater Tinnenpot, Tinnenpotstraat 21, Gent. Info & inschrijven: 

Koen Schoutteten: 09 221 45 81 
● Zelzate: zondag 17 januari nieuwjaarsreceptie om 11u in De Kring, Kerkstraat, Zelzate.  
● Lovendegem: zondag 17 januari nieuwjaarsbrunch van 9u tot 11u in de Polyvalente zaal, Sporthal, 

Lovendegem. Inkom is 10 euro. Info & inschrijven: Johan van Waelegem: 0479 64 96 26

 Zomergem: zaterdag 23 januari nieuwjaarsreceptie om 19u30 in het Parochiaal Centrum, Lt. Dobbelare-straat, 
Zomergem. 

 Zondag 24 januari: 
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● Evergem: zondag 24 januari nieuwjaarsreceptie van 18u tot 20u30 in het Parochiaal Centrum, 
Lindelaan 33, Ertvelde. Gastspreker is Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur.

● Maldegem: zondag 24 januari feestelijk ontbijt om 9u in CC Den Hoogen Pad, Adegem. Gastspreker is 
Kris Peeters, Minister-President.  

● Info & inschrijven: koenraad.de.ceuninck@telenet.be, 0478 95 12 44
● Sint-Laureins: zondag 24 januari om 10u30 nieuwjaarsreceptie in restaurant Scala in Watervliet. 

Gastspreker is Veli Yüksel, Vlaams volksvertegenwoordiger.  
● Wachtebeke: zondag 24 januari nieuwjaarsreceptie om 10u30 in de Catharinazaal van Onze Kring, 

Kerkstraat, Wachtebeke.  
● Lovendegem: bestuursverkiezingen van 11u tot 12u in Gasthof 't Centrum, Dorp.

 Vrijdag 29 januari: 
● Merelbeke: vrijdag 29 januari om 19u30 in Salons Roskam, Roskamstraat, Merelbeke.  
● Lochristi: vrijdag 29 januari om 19u30 in zaal de Kring, Dekenijstraat 12, Lochristi. Uitreiking Oranje 

Ei. Gastspreker is Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.  

 Zondag 31 januari:
● Gavere: zondag 31 januari nieuwjaarsreceptie om 10u30 in zaal Bronnendal, Dikkelvenne. 

Gastspreker is Stefaan Vercamer, federaal volksvertegenwoordiger. 
● Deinze: zondag 31 januari nieuwjaarsreceptie van 11u30 tot 12u30 in zaal Ter Leie, Astene.  
● Nevele: zondag 31 januari nieuwjaarsreceptie van 10u30 tot 13u in de Parochiezaal De Merendree. 
● Oosterzele: zondag 31 januari feestelijk ontbijt in De Rots, Marktplein 5, Scheldewindeke. 
● Sint-Martens-Latem: zondag 31 januari nieuwjaarsreceptie vanaf 11u45 in het zaaltje van restaurant 

d’ouwe Hoeve, Deurle.  

 Zulte: zondag 7 februari om 10u nieuwjaarsreceptie in de Gaston Martenszaal, Zulte.  

 Assenede: zaterdag 13 februari werkbezoek aan de kerncentrale van Doel. Info & Inschrijven: Trees Van 
Eykeren, 0496/ 28 40 56 of treesvaneykeren@hotmail.com

 Moerbeke: zondag 14 februari bestuursverkiezingen van 10u tot 11u30 in CM-lokaal Opperstraat 22.

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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