
Nieuwsbrief 16 – januari 2009

Beste CD&V-lid,

Het begin van 2009 is een moment dat niet snel van ons netvlies zal verdwijnen.  Wat gebeurde in Dendermonde, hield 
niemand  voor  mogelijk.  Een  aanslag  op  hetgene  wat  ons  het  dierbaarste  is  in  het  leven,  kinderen.  Deze  harde 
werkelijkheid zet ons met beide voeten terug op de grond. We worden met onze neus op de relativiteit van politieke 
problemen en ruzies gedrukt. 

Zonder afbreuk te doen aan het leed van de slachtoffers, nabestaanden en betrokkenen, zien we in dit hele verhaal toch 
ook een klein lichtpuntje. De ontbaatzuchtige inzet van hulpverleners, de solidariteit onder de bevolking - jong & oud, 
ongeacht welke cultuur - , de kracht die onze gemeenschap heeft om door moeilijke momenten als deze te komen.   

Onze wens voor 2009 en de verdere toekomst is dat dit NOOIT meer voorvalt. Niet hier, nergens.

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

ALGEMEEN

Verkiezingen bij JONGCD&V

Elke  organisatie  kent  in  z'n  schoot  democratische  processen;  dus  ook  JONGCD&V.  Op  14  februari  09  wordt  bij 
JONGCD&V een nieuwe nationale voorzitter en een nieuw bureau verkozen. Hieronder vindt u de kandidaten voor beide 
functies.  Uiteraard vragen we uw steun voor onze regionale kandidaten!
 
Voorzitterschap:

● Chris Vervoort (Sint-Katelijne-Waver)
● Pieter Marechal (Brugge)

Kandidaat bureauleden: 
● Oost-Vlaanderen: Bjorn Verschaeve (Gent), Bruno Debbaut (Herzele),  Caroline Deiteren (Beveren),  Lieselot 

Bleyenberg (Melle), Peter Timmermans (Geraardsbergen), Vincent Van Peteghem (De Pinte)
● West-Vlaanderen: Axel Ronse (Brugge), Lode Soenen (Waregem)
● Vlaams-Brabant & Brussel: Bart Dewandeleer (Zaventem), Britt Schouppe (Ruisbroek),  Else Keyers (Elsene), 

Marilyn Neven (Elsene), Stefaan De Corte (Laken), Stijn Vermeiren (Opwijk) 
● Antwerpen: Jeroen Truyens (Boechout), Wim Soons (Berlaar) 

De leden van JONGCD&V kregen intussen hun stembrief in de bus.  Voor de voorzitter kan ook per brief gestemd 
worden;  voor  de  bureauleden  enkel  op  het  congres  van  14  en  15  februari  2009.   Voor  meer  informatie  over  de 
verkiezingen kan u terecht op de website van JONGCD&V - www.jongcdenv.be 



WikiWij

Tijdens de campagne voor de federale verkiezingen 2007 werd voor het eerst gebruik gemaakt van een 
team 'Wikiwij'ers. Met de campagne voor de Vlaamse en Europese verkiezingen voor de deur, wenst 
CD&V-Nationaal dit team opnieuw te activeren. Maar vooraleer we u proberen over de streep te trekken, 
is een woordje uitleg wel op zijn plaats.

 
Het Wikiwij-team bestaat uit  vrijwilligers (leden én niet-leden) die in de loop van de campagne kunnen opgeroepen 
worden om een handje te helpen bij één of andere activiteit. Dat kan gaan van flyeren aan het station tot het supporteren 
tijdens een evenement.  Kortom, voor elk wat wils en een grote steun voor onze partij. 

Intekenen voor  Wikiwij  kan  via  het  secretariaat  (secretariaatgent@cdenv.be).  Er  is  ook  een  groep aangemaakt  op 
facebook - wikiwij.  Neem gerust een kijkje en vervoeg onze groep! 

Geslaagde nieuwjaarsreceptie in een mooi kader

Op zondag 11 januari organiseerden de regio's Gent & Meetjesland -in samenwerking met de afdeling Evergem- hun 
nieuwjaarsreceptie. In het unieke decor van kunstgalerij deWeverij in Sleidinge genoten bijna 400 aanwezigen van een 
hapje en drankje.  Omdat het oog ook iets wil, liep er voor de liefhebbers een tentoonstelling. Onder de titel 'Jigsaw 
puzzle' stelde kunstenaar Juan Maria Bollé zijn kleurrijke werken voor.   
Uiteraard waren er ook de obligate gelegenheidstoespraken. Regiovoorzitter Odette Van Hamme, Vlaams parlementslid 
en lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen Joke Schauvliege, minister van defensie Pieter De Crem en burgemeester 
van Evergem Erik Dewispelaere, namen het woord. 
Een klassieke receptie in een nieuw-ontdekte lokatie. We proberen volgend jaar opnieuw verrassend uit de hoek te 
komen.

Senioren in actie

De seniorenwerking van de regio's Gent & Meetjesland komen stilletjes aan op dreef. In januari hadden beide regio's 
een nieuwjaarstreffen met de leden en het mag gezegd worden: het waren twee geslaagde activiteiten. Samen brachten 
de regio's een 150-tal senioren op de been.
Regio Gent nodigde Europees parlementslid Ivo Belet uit voor een toelichting rond Europa en de politieke actualiteit; 
regio Meetjesland had de eer te starten met een woordje van senator Pol Van den Driessche over 'Media & Politiek' en 
om af  te  sluiten  met  een  woordje  rond  de  politieke  actualiteit  door  Joke  Schauvliege.  Uiteraard  was  er  op  beide 
momenten tijd voor een hapje en een drankje.

En de  seniorenwerking  wil  op  dit  elan  verder  gaan.  De volgende  activiteit  is  gepland  voor  12  mei  te  Gent.  Joke 
Schauvliege en Marianne Thyssen hebben intussen toegezegd. Noteer dus zeker deze datum al in de agenda.    

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN

De start van een nieuw jaar is een goeie gelegenheid om geplande wissels door te voeren in de gemeente- en OCMW-
raden. Begin januari zijn er in Deinze en Waarschoot belangrijke wissels gekomen. En dit willen we niet zomaar latenh 
voorbij gaan. Zeker niet aangezien de personen in kwestie er een jarenlange staat van dienst hebben opzitten voor onze 
partij. 
Bedankt Sylvain en Ghislain voor jullie harde werk en engagement! We rekenen er op dat we vanuit de afdeling en regio 
nog steeds op jullie ervaring en inzet beroep kunnen doen. Bij een eerstvolgende gelegenheid zetten wij jullie letterlijk in 
de bloemetjes. We beginnen nu alvast met een vermelding in deze Kortweg. 

   Conny De Spiegelaere vervangt Sylvain Leroy als OCMW-voorzitter in Deinze

Sylvain Leroy stond 32 jaar aan het roer van het OCMW van Deinze. Hij heeft gedurende deze periode 
het OCMW uitgebouwd tot  een OCMW om u tegen te zeggen met vele diensten (zoals poetshulp, 
maaltijdenbedeling,  het  opstarten  van  een  eigen  sociale  verhuurmaatschappij,  de  uitbouw van  het 
dienstencentrum Elfdorpen, sociaal huis, enz.) die aan een maatschappelijke behoefte tegemoetkomen.



Conny De Spiegelaere staat nu voor de uitdaging om in de voetsporen te treden van een OCMW-voorzitter die naar alle 
waarschijnlijkheid de enige in Vlaanderen is die als voorzitter de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 moest uitvoeren. 

Conny De Spiegelaere (44) vervangt Sylvain als OCMW-voorzitter sinds 1 januari 2009. Ze zat reeds eerder 4 jaar in het 
Vast bureau en kon deze bestuurservaring goed gebruiken toen ze doorschoof naar de gemeenteraad en er na enige tijd 
ook schepen van sociale zaken werd.
Ze zal met veel arbeidsvreugde en werkijver deze functie aanvatten en zal beslissingen nemen die het verschil maken 
voor de Deinse burgers die er het meest nood aan hebben.

Ghislain Lippens draagt de fakkel over aan Ann Coopman in Waarschoot

"Het is uniek, maar ook in de politiek is het mogelijk aan professionele successieplanning te
doen. Zo omschrijf ik althans de burgemeesterwissel in Waarschoot. Er is niks mooier 
en bewonderenswaardiger dan iemand die op het hoogtepunt van zijn carrière de fakkel 
kan doorgeven. Dit kunnen en doen alleen de allergrootsten." 
Met deze woorden startte de afdelingsvoorzitter van Waarschoot, Jo Pauwels, de persconferentie naar aanleiding van de 
wissel. 

Ghislain Lippens is 68 en heeft de laatste 20 jaar lokale politieke mandaten opgenomen. Zes jaar als gemeenteraadslid, 
zeven jaar als schepen en nog eens zeven jaar als burgemeester. In deze tijd hielp hij bij de zoektocht en opleiding van 
de volgende generatie. Zo sprak hij 15 jaar geleden Ann Coopman (47) persoonlijk aan om in de politiek te stappen. Ann 
heeft er intussen 14 jaar als schepen op zitten en is meer dan 100% klaar om de zware taak van Ghislain over te nemen. 
Met deze wissel houdt Ghislain zich aan de afspraak.  Als man van zijn woord begrijpt hij als geen ander dat deze wissel 
een duurzaam toekomstperspectief biedt. 

De afdeling wil Ghislain op gepaste manier bedanken en huldigt hem dan ook tijdens het 'Feest van de burgemeester' op 
zaterdag 28 februari 2009 in de kantine van KFAC Waarschoot.

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

Lokale meetposten fijn stof in Gent en Beveren 

Na Brugge krijgen ook Gent en Beveren lokale meetpunten voor fijn stof. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger 
Joke Schauvliege (CD&V) op haar vraag aan minister van Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits in het Vlaams Parlement.

Fijn stof is een verzamelnaam voor uiteenlopende deeltjes die door de lucht zweven en afkomstig zijn van de uitstoot 
van allerlei bronnen zoals verkeer en industrie. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid, de alarmgrens is bij ons 70 
microgram per kubieke meter. De Vlaamse overheid heeft al enkele jaren een ‘actieplan fijn stof’ met maatregelen zoals 
90km/u bij smogalarm of subsidies voor roetfilters. Daar komen nu mobiele meetposten bij.

De aanleiding voor de vraag van Joke Schauvliege was de recente mededeling van de minister om Brugge een subsidie 
te geven voor de installatie van een eerste lokaal meetpunt. Uit het antwoord van de minister blijken naast Brugge ook 
Gent en Beveren een aanvraag te hebben ingediend.
“Zo’n meetapparaat kost 30.000 euro. De helft wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid”, zegt Schauvliege. Zij is 
ook schepen in Evergem vlakbij de Gentse Kanaalzone. Die zone staat al jaren geregistreerd als hotspotregio voor fijn 
stof. Ook Beveren, dichtbij de Waaslandhaven en de haven van Antwerpen, lijdt onder fijn zwevend stof. 

De  meetpost  zal  toelaten  de  plaatselijke  toestand  van  de  luchtkwaliteit  op  de  voet  te  volgen.  Een  lokale 
referentiemeetpost  maakt  het  ook  mogelijk  om de  eigen  meetapparatuur  precies  te  ijken,  afgestemd op  de  lokale 
toestand.  Bedoeling  is  om  op  basis  van  de  metingen  zeer  lokaal  gerichte  acties  te  ondernemen  tegen  hoge 
concentraties fijn stof, bijvoorbeeld acties rond mobiliteit.

Joke Schauvliege: “Meten is weten. Het is toe te juichen dat de stad Gent en de gemeente Beveren een aanvraag 
hebben ingediend. Hopelijk inspireert dit ook andere gemeenten om aandacht te schenken aan de fijnstofproblematiek.”

De exacte locatie van de meetposten in Gent en Beveren is nog niet bepaald. De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) 
legt een aantal lokale richtlijnen op en zoekt samen met de lokale overheid naar de meest geschikte installatieplaats. 
Aan de subsidie zijn ook voorwaarden verbonden zoals het ter beschikking stellen van de gegevens aan de Vlaamse 
overheid.

Beslissing Schipdonkkanaal pas na volledig onderzoek

De verbreding van het Schipdonkkanaal wordt momenteel onderzocht en zorgt voor heel wat bezorgdheid in de streek. 
Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van Openbare Werken Hilde Crevits over het dossier 



in  de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement.  Ze gaf  de verzekering dat  er  nog heel  wat onderzocht en 
geactualiseerd dient te worden vooraleer het dossier klaar is om een zorgvuldige en goede beslissing te nemen. Een 
beslissing wordt grondig voorbereid.

De minister gaf de opdracht aan de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen om, naast het lopende ontwerpproject, 
de belangrijkste stakeholders van de regio te bevragen om te kijken of er eventueel tot een breder gedragen, ruimere, 
gebiedsgerichte visie kan worden gekomen. Op 18 december hebben de gouverneurs het rapport afgerond, dat heel wat 
beleidsaanbevelingen bevatte. 

De minister stelde dat er nog veel moet gebeuren. Er is weliswaar al bij de start van het project een haalbaarheidsstudie 
uitgevoerd maar belangrijker is de opmaak van een milieu-effectenrapport (MER). En dat is nog niet afgewerkt.
Er is inderdaad al vroeger een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd, stelde de minister, maar het is 
de evidentie zelf dat dit geactualiseerd moet worden, onder andere met de elementen uit de plan-MER, uit het landbouw-
MER en uit de gebiedsvisie van de gouverneurs. Er zal in elk geval niet over één nacht ijs worden gegaan.

NIEUWS UIT DE PROVINCIE

De beurs Agriflanders vond plaats begin januari. Duizenden bezoekers kwamen er op af. Niet zonder reden. Naast de 
vele verschillende standjes (onder andere ook van CD&V) vonden er verschillende studiedagen plaats. Eén van de 
organisatoren  van  studiedagen  was  de  provincie  Oost-Vlaanderen.   We  geven  een  korte  samenvatting.

L  andbouwers  :   samenwerken biedt perspectieven (08/11/09)  

De samenwerking, relatie en raakvlakken tussen landbouw en natuur krijgen steeds grotere aandacht in de publieke 
opinie.  Enerzijds  zijn  voor  verschillende maatschappelijke doelstellingen landbouw en  natuur  niet  van elkaar  los  te 
koppelen en anderzijds hebben landbouw en natuur steeds meer begrip en oog voor elkaar. Ook de Provincie Oost-
Vlaanderen schenkt extra aandacht aan samenwerking tussen landbouw en natuur door onder  andere  de  opstart  van 
interdienstenoverleg  en  initiatieven  en  realisaties  in  het  kader  van  een  natuurrijk  landbouwbeheer.
Ook  Europa  wil  in  de  toekomst  het  agrarisch  natuurbeheer  ondersteunen  en  schuift  daarbij  drie  belangrijke 
aandachtspunten naar voor: het verhogen van de biodiversiteit, meer aandacht voor de gebiedsgerichte aanpak en meer 
gecoördineerde initiatieven. Hierbij staat de samenwerking tussen groepen boeren centraal. Het project ECO² pikt in op 
deze  uitdagingen.  Het  uitbouwen  van  agro-beheersgroepen,  het  professionaliseren  van  agro-aannemingen  en  een 
gebiedsgerichte- en marktgerichte aanpak zijn deelinitiatieven in het project.

De studievoormiddag werd georganiseerd in samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen 
en de Vlaamse Landmaatschappij.

Studievoormiddag   Platteland: een mooi (ge)zicht! (09/01/09)  

Het  Vlaamse  platteland  kent  nog  heel  wat  prachtige  plekken.  Het  karakteristieke  beeld  van  de  verschillende 
plattelandsregio’s lokt jaarlijks heel wat toeristen en wordt ook door de bewoners gezien als één van de kernkwaliteiten 
van hun streek. Echter, in een dichtbevolkt land als het onze is ruimtelijke kwaliteit geen evidentie. Nieuwe infrastructuur 
houdt vaak geen rekening met de lokale identiteit en de beeldkwaliteit  van de streek, met een rommelig uitzicht tot 
gevolg. Vanuit de provinciebesturen werd een aantal beleidsinstrumenten ontwikkeld en heel wat projecten opgezet om 
die beeldkwaliteit te versterken.

De studievoormiddag was een gemeenschappelijk  initiatief  van de Provincie  Oost-Vlaanderen,  dienst  Landbouw en 
Platteland en de Vereniging van de Vlaamse Provincies en wordt georganiseerd in samenwerking met de Provinciale 
Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen en de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen.

Studievoormiddag   Spuit- & spoeltechnieken en fytofilters in land- en tuinbouw. Hoe? Zo! (10/01/09)  

Diverse studies uit binnen- en buitenland tonen aan dat gewasbeschermingsmiddelen vooral in het water terechtkomen 
via  puntlozingen  die  vermeden  kunnen  worden:  morsen  van  gewasbeschermingsmiddelen  bij  het  vullen  van 
spuittoestellen, reinigen van spuittoestellen, run-off van herbiciden van verharde oppervakken van wegen en voetpaden, 
enz.  
Ook  bij  de  toepassing  van  de  code  voor  een  goede  landbouwpraktijk  blijft  bij  elke  gebruiker  van 
gewasbeschermingsmiddelen  een  (beperkte)  hoeveelheid  afvalwater  over  waarin  zich  residu's  van  deze  middelen 
bevinden. Voor het verwerken van deze resten wordt de laatste jaren een aantal biologische fytofilters uitgetest. Al deze 
systemen werken op basis van een mengsel van (grond en) organisch materiaal waar het afvalwater over gesproeid 
wordt.  De  actieve  stoffen  binden  zich  op  het  organisch  materiaal  en  worden  er  bacterieel  afgebroken.
In  Vlaanderen  wordt  vooral  onderzoek  uitgevoerd  op  de  zogenaamde  'fytobacs'  en  de  'biofilters'.  Binnen  het 
Kenniscentrum  Water in  Oost-Vlaanderen  wordt  reeds  meer  dan  5  jaar  gewerkt  aan  de  ontwikkeling  van  een 
praktijkinstallatie voor tuinbouw, akkerbouw en loonwerkers. De studievoormiddag werd georganiseerd in samenwerking 
met de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen.

Studievoormiddag  DOORBOMEN  over  bomen en  de  prijsuitreiking    Erfbeplanting  en  Landschapsintegratie    
(11/01/09)



Bomen spelen een belangrijke rol in ons landschap. Als afscherming, als groene corridor, als beschutting voor vee, als 
schuil- en broedplaats voor heel wat dieren, als bron van een rijke flora, als oeverversteviging, enz. Hun voorkomen 
onder de vorm van dreven, afbakenende lijnen, knotbomen, solitair,  sierboom, e.a.  bepalen mee het beeld van ons 
landschap. Bomen zorgen bovendien niet alleen voor meer natuur en een mooier landschap, maar zijn eveneens veelal 
echte natuurmonumenten, bieden een psychologische functie en spelen een belangrijke rol in legendes en verhalen.
Aansluitend vond de prijsuitreiking plaats van de wedstrijd ‘Erfbeplanting en Landschapsintegratie’,  waarbij  land- en 
tuinbouwbedrijven  die  een  bijzondere  inspanning  hebben  geleverd  om  hun  bedrijf  landschappelijk  in  te  kaderen, 
bekroond worden.

De studievoormiddag werd georganiseerd in samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer voor Oost-Vlaanderen.

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal
   

● JONGCD&V: zaterdag 14 februari en zondag 15 februari - Congres 'Onderwijs' met verkiezingen voor voorzitter 
en burealeden.  Katholieke Hogeschool Mechelen, Zandpoortest 60 te Mechelen. 
Info & inschrijven: www.jongcdenv.be/smarties  

● Senioren: dinsdag 3 maart - Congres 'Wonen'. Meer info volgt.
● CD&V Nationaal: aftrap Wikiwij.
● Vereniging van CD&V-raadsleden: Staten-generaal. 
● CD&V-Nationaal: zaterdag 25 april - Verkiezingscongres.  

Provinciaal

● Vorming voor lokale webmasters: dinsdag 10 februari om 20u in Syntra Campus Gent. Lesgever is Peter De 
Bouvere, webmaster van CD&V-Nationaal. 

● Schrijftraining voor lokale redacteurs: zaterdag 14 februari 09. Voorzitters en lokale redacteurs krijgen een 
persoonlijke uitnodiging.

● CD&V-Senioren: maandag 16 februari om 14u bestuursvergadering in het CD&V-secretariaat, Koning Albert-
laan 214 te Gent.

● Poll voor de Vlaamse en Europese verkiezingen: donderdag 5 maart tussen 17u en 20u. Meer info volgt.
● Provinciale kick-off: vrijdag 13 maart. Meer info volgt.
● Provinciaal congres: dinsdag 31 maart. Meer info volgt. 

Regionaal

● Regio Meetjesland: maandag 9 februari om 20u bestuursvergadering in restaurant 'De Panda', Guido Gezelle-
laan 2 in Waarschoot. 

● Senioren  regio  Gent:  dinsdag  17  februari  om  10u  bestuursvergadering  in  het  CD&-secretariaat,  Koning 
Albertlaan 214 te Gent.

● Regio Gent & Meetjesland: vrijdag 20 februari om 8u overleg eerste mandatarissen. Persoonlijke uitnodiging 
volgt!

Afdelingen

● Lochristi: vrijdag 30 januari om 19u30 nieuwjaarsreceptie in de Kring, Dekenijstraat in Lochristi. Gastspreker is 
Pol Van den Driessche, Senator. 

● Evergem: donderdag 5 febuari om 20u bestuursvergadering in de sporthal in Evergem.

● Zulte: vrijdag 6 februari nieuwjaarsreceptie om 20u in de Gaston Martenszaal in Zulte. Gastspreker is Marianne 
Thyssen, Algemeen Voorzitter.

● Sint-Laureins: maandag 16 februari bestuursvergadering in de parochiezaal van Waterland-Oudeman. 

● Zelzate: donderdag 26 februari om 20u bestuursvergadering in de Kring (kleine zaal), Kerkstraat in Zelzate. 

● Waarschoot: zaterdag 28 februari om 19u 'Feest van de burgemeester' met huldiging van Ghislain Lippens in 
de kantine van KFAC Waarschoot. Kaarten zijn te bekomen bij de bestuursleden of sympathisanten of bel naar 
0478/57.51.71.



● Senioren De Pinte: vrijdag 6 maart om 14u 'Op de koffie met Senator Tony Van Parys' in het koetshuis van 
Kasteel Viteux, Kerkplein 8 in De Pinte. Uiteenzetting 'Politieke actualiteit' gevolgd door een 'verwenkoffie' en 
een babbel. Inschrijven verplicht voor 27 februari. Kostprijs: 5 euro ter plaatse te betalen.
Info & inschrijven: Odette Pieters 09 28220 30 , odette.pieters@skynet.be of bij één van de bestuursleden

● De  Pinte:  zondag  8  maart jaarlijks  CD&V-eetfestijn  in  zaal  Begonia.  Info  &  inschrijven:  bestuursleden,  
mandatarissen, www.cdenvdepinte.be

● Moerbeke:  donderdag 12 maart om 20u info-avond rond ruimtelijke ordening i.s.m. Moerbeke Anders in de 
parochiezaal, Crevestraat. Gastspreker is Joke Schauvliege.  

● De Pinte: maandag 13 april jaarlijkse gezinswandeling. Info & inschrijven: www.cdenvdepinte.be

● Kaprijke: dinsdag 21 april info-avond rond ruimtelijke ordening met als gastspreker Joke Schauvliege.

● Oosterzele: zaterdag 9 en zondag 10 mei vriendenmaal; maandag 11 mei gratis koffietafel voor senioren in de 
Parochiale kring te Oosterzele.

● Merelbeke: zaterdag 23 en zondag 24 mei jaarlijks eetfestijn.

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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