
      

 

         

 

 

 

Nieuwsbrief 26 – mei  2010 

 
 

Beste CD&V-lid, 
 
 
Wij – en vele vrijwilligers met ons – hadden ons dit werkjaar helemaal anders voorgesteld.  We hadden ons 
ingesteld op een campagneloos jaar waarbij we de focus konden leggen op de interne structuren en de „Rond de 
tafel‟ projecten. Maar uiteindelijk werd in Brussel anders beslist. Op 13 juni trekken we opnieuw naar de stembus. 
Deze keer verkiezen we onze vertegenwoordigers in kamer en senaat. 
 
Bij vervroegde verkiezingen moet alles snel gebeuren: we stelden een lijst samen op een week; kandidaten 
moeten drukwerk hebben op enkele dagen en de beslissingen ivm campagne volgen elkaar in razendsnel tempo 
op.  Geen eenvoudige situatie.  Zeker niet voor de kandidaten. 
We zijn dan ook blij te zien met welk enthousiasme kandidaten en vrijwilligers zich in de campagne gooien.  
Uiteraard krijgen ze onze volle steun. 
 
In deze Kortweg ballen we de campagnenieuwtjes samen. We rekenen op jullie om de  campagne mee te helpen 
dragen!   

Odette Van Hamme      Marc  De Clercq 
voorzitter regio Meetjesland      voorzitter regio Gent 

        
 
 

 

VERKIEZINGEN KAMER & SENAAT 13 JUNI 2010 
 

 
 
Onze kandidaten voor Kamer en Senaat  

 
 
EFFECTIEF      OPVOLGERS 
 
1. Pieter De Crem (Aalter)    1. Jenne De Potter 
2. Leen Dierick      2. Gerda Zenner-De Gryze Gerda (Gent) 
3. Stefaan Vercamer     3. Steven De Beule 
4. Lieve Van Daele     4. Lut Dieleman-van de Vijver (Moerbeke)  
5. Filip Van Laecke (Gent)    5. Marleen Van Der Hoeven 
6. Bert Van Daele  (Gent)     6. Lien Van Driessche 
7. Trees Van Eykeren (Assenede)    7. Robrecht Bothuyne 
8. Jan Vermeulen (Deinze)    8. Marc Van de Vijver 
9. Jan Foulon      9. Taeldeman Valerie (Maldegem) 
10. Veerle Cosyns     10. Veli Yüksel (Gent) 



11. Nina Van Der Sypt     11. Joke Schauvliege (Evergem) 
12. Alain Pardaen 
13. Annemie De Gussem (Nazareth) 
14. Nicole  T‟Jampens-Van Der Straeten  
15. Dirk Gistelinck (Melle) 
16. Annemie Blommaert 
17. Maria Verheirstraeten 
18. Hugo De Waele 
19. Ann Coopman (Waarschoot) 
20. Koen Loete (Eeklo) 
 
 
We steunen uiteraard ook de Oost-Vlaamse 
kandidaten voor de Senaat: 
 
 

EFFECTIEF   
1. Marianne Thyssen   
6. Els Schelfhout     
13. Danny Van Melkebeke    
17. Conny De Spiegelaere (Deinze) 
21. Filip Lehoucq (Evergem) 
25. Etienne Schouppe  
 
OPVOLGER  

 

 
6. Kristof Callens  
9. Piet Buyse  
14. Jean-Luc Dehaene   
 
 
 Inhoudelijk   
 
Het CD&V-verkiezingsprogramma – goedgekeurd op het congres van 22 mei – kreeg de titel „De Crisis Voorbij: 
Hefbomen voor meer Welvaart en Welzijn‟. U kan de volledige tekst vinden op de verkiezingswebsite van de 
partij.  
 
Op de website www.verkiezingen.cdenv.be vindt  u eveneens de integrale speech van Marianne Thyssen tijdens 
het congres, info over onze kandidaten, actuele standpunten en zo veel meer over de campagne.  Het loont dus 
zeker de moeite om een kijkje te nemen. 
 

 
Campagne materiaal 

 
De partij en de kandidaten hebben een gamma aan drukwerk en campagnemateriaal.  We verzamelden zo veel 
mogelijk materiaal op het secretariaat.  Op het secretariaat liggen: 

 Raamaffiches van diverse kandidaten – van enkele kandidaten ook grotere versies 

 Autosticker – algemeen CD&V en van lijsttrekker Pieter De Crem 

 Kaartjes Marianne Thyssen 

 Aanbevelingskaarten  

 Groepsaffiches – bijvoorbeeld voor gemeentelijke borden 

 Boekje „Nooit opgeven‟ van Rik Torfs 
 
Wenst u een affiche op te hangen?  Een folder uit te dragen?  Geen probleem: neem contact op met het 
secretariaat (09/221.45.81 – secertariaatgent@cdenv.be) of spring eens binnen! 
 
 
 Getuigen op 13 juni 2010 
 
Een toffe en goeie campagne is één ding, een vlot verloop van de kiesverrichtingen een ander.  Het is van groot 
belang dat de stem- en telverrichtingen op een correcte wijze verlopen.  Want het zou spijtig zijn dat we in deze 
laatste fase nog stemmen zouden verkiezen.  
Vandaar dat wij in de telbureaus graag  -net zoals andere partijen- een CD&V getuige hebben om er op toe te 
zien dat alles correct verloopt.  
 
Wil jij graag je steentje bijdragen? Neem dan voor vrijdag 4 juni contact op met Bernice Callaert op het CD&V 

 
 

 

 

http://www.verkiezingen.cdenv.be/
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secretariaat (09/221.45.81 - bcallaert@cdenv.be). 

 
 
 And the results are … 
 
Onze regio heeft de traditie om op de verkiezingsdag te verzamelen en samen de resultaten af te wachten. We 
nodigen u dan ook graag uit op zondag 13 juni 2010 vanaf 17u in Het Volk, Poel 7 te Gent (cafetaria, ingang 
via de Ravensteinstraat). 
U zal er samen met de kandidaten op groot scherm de resultaten kunnen opvolgen maar ook de live-uitzending 
kunnen volgen. Uiteraard voorzien we ook een frisse pint.  
 
 
 

 
ONZE AFDELINGEN & VRIJWILLIGERS 

 

 
 
 

Succes bij de CD&V Senioren  De Pinte-Zevergem 
 
Op vrijdag 23 april 2010 kwamen 169 senioren naar “De Veldblomme” in 
Zevergem om er te luisteren naar een betoog over “De ziekte van Alzheimer” 
(dementie) gegeven door dr. Bart Lamont, neuroloog. Het werd een uiterst 
boeiend, interessant en vooral leerrijk betoog. 
 
Spreker gebruikte een voor ieder verstaanbare taal. Het betoog was op en top af.  
Al tijdens het betoog kwam er antwoord op vele vragen die het publiek zou 
stellen tijdens de vragenronde die volgde. “Dementie” werd duidelijk in al haar 
aspecten. 
 
 We onthouden: Blijf actief zowel naar lichaam als naar geest 

 

 

 
CD&V Zelzate in actie: ‘Verkeerschaos alom. Wijk bijna afgesloten van de 
buitenwereld!’ 
 
Op woensdag 21 april werd gestart aan de heraanleg van het wegdek aan de R4 
tussen de brug en de Assenedesteenweg te Zelzate. Deze werken zijn dringend 
nodig voor de veiligheid van de weggebruikers en zullen het rijcomfort verhogen, 
bovendien zal de nieuwe verharding ook het lawaai voor de omwonenden 
aanzienlijk verminderen. 
 
De eerste dag van de werkzaamheden zorgde echter al meteen voor groot 
ongenoegen bij autobestuurders en fietsers die vanuit Gent, Zelzate-Oost of 
Assenede richting Assenedesteenweg, Groenplein of Klein Rusland moesten. 
Plots werden immers de 2 toegangswegen tot de wijk Debbautshoek tegelijk 
afgesloten. 
Er was hieromtrent geen enkele communicatie van het gemeentebestuur naar 
bewoners en handelaars. Tot overmaat van ramp werd ook niet gedacht aan een 

duidelijke bewegwijzering hoe de wijk te bereiken en te verlaten. 
Resultaat: complete verkeerschaos. Bestuurders die zich toch tussen de afsluitingen wringen. Anderen die voor 
een wegafsluiting terecht komen en hopeloos de weg zoeken. Ook voor fietsers is de situatie aan de brug uiterst 
gevaarlijk. 
 
CD&V-Zelzate roept het gemeentebestuur op haar verantwoordelijkheid op te nemen en dringend te zorgen voor 
een duidelijke bewegwijzering. Voor de veiligheid van onze fietsers vragen wij dringend het fietspad ter hoogte 
van de brug te herbekijken.  
CD&V voerde daarom actie op zaterdag 24 april aan het kruispunt van de Assenedesteenweg en deelde 
plannetjes uit om de automobilisten de weg te wijzen.  
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 Uitnodiging jaarlijkse daguitstap senioren regio Gent  
 
De jaarlijkse daguitstap van de senioren wordt een echte traditie. Voor het derde jaar op rij bezoeken 
we een streek in Oost-Vlaanderen. Dit jaar is het de beurt aan het Meetjesland. Het exacte 
programma houden we nog even voor ons, maar het belooft in elk geval weer een mix te worden van 
politiek, cultuur, lekker eten en een gezellig samen zijn. 
 
Wanneer: donderdag 17 juni 2010  
Vertrek met de bus om 8u30 – plaats van afspraak: aan de grote luifel van het Gent-Sint-Pieters-
station. 
Kostprijs: 40 € (alles inbegrepen) 
Inschrijven: 09/221.45.81 – secretariaatgent@cdenv.be.Uw inschrijving is definitief bevestigd door 
storting op het rekeningnr 737-0235027-39, Vzw Unitas Oost-Vlaanderen met vermelding „Daguitstap 
Gent 17/06/10 – naam en aantal personen. 
  
 
 

 
NIEUWS UIT HET PARLEMENT 

 

 
 
 

Azaleakwekers bebloemen kabinet Vlaams minister Joke Schauvliege 
 
 

De Vereniging van Vlaamse Azaleatelers (VVA) heeft het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en 
Cultuur Joke Schauvliege in Brussel opgefleurd met Gentse azalea‟s. Dat gebeurde in het kader van de week van 
de Floraliën. 
 

 
 
 
Foto vlnr. Kabinetssecretaris Gunther Landuyt, VVA-ondervoorzitter Dirk 
Bogaert, minister Schauvliege en VVA-voorzitter Kurt Van Eetvelde geven 
met de Gentse azalea’s een Oost-Vlaamse tint aan het kabinet in Brussel. 
 
 
 
 

 
Na een procedure van vier jaar werd de Gentse azalea erkend als Beschermde Geografische Aanduiding (BGA). 
Het is daarmee het eerste sierteeltproduct in de EU dat dit kwaliteitslabel krijgt. “Op die manier erkent de 
Europese Commissie dat Vlaanderen een vooraanstaande regio is op het gebied van sierteelt en dat onze 
sierteeltproducten voldoen aan hoge kwaliteitseisen”, aldus VVA-voorzitter Kurt Van Eetvelde. 
 
Om een azalea als Gentse azalea te kunnen aanbieden, moeten zowel de plant als de teler aan een reeks 
strenge kwaliteitscriteria beantwoorden. Niet alle azalea‟s die in Vlaanderen geproduceerd worden, kunnen dus 
zomaar als Gentse azalea verkocht worden.  Om het BGA-label Gentse azalea te krijgen, moet de azalea binnen 
het afgebakende geografische gebied Oost-Vlaanderen geteeld en in bloei getrokken zijn. 
 
Minister Joke Schauvliege: “Ongeveer 25 procent van de totale Belgische azaleaproductie zal verkocht worden 
onder het label Gentse azalea. Het gaat om ongeveer 7 miljoen stuks per jaar. Het economisch belang daarvan 
voor Oost-Vlaanderen is nauwelijks te overschatten. De kwaliteit van onze azalea is het resultaat van jarenlang 
opbouwen van vakmanschap, verbeterde technieken en generaties hard werken.” 
 
 
 
 
 

 

mailto:secretariaatgent@cdenv.be


 

WAARHEEN VANDAAG 
 

 

 
Nationaal 
 

 Zondag 6 juni: Kris Peeters Feest! Om 12u in Kasteel Prins de Merode. Volwassenen: 20 €; 
kinderen 11 €. Inschrijven: feest@krispeeters.be 

 
Provinciaal 
 

 Maandag 31 mei: CD&V Senioren Oost-Vlaanderen om 14u uiteenzetting „Europa‟ door Frans 
Van Daele, kabinetschef Herman Van Rompuy, in de Panoramische zaal van het 
Middenstandssecretariaat, Lange Kruisstraat 7, Gent. 

 Maandag 7 juni: Welzijnsronde in het provinciehuis van Oost-Vlaanderen te Gent. 

 Zondag 13 juni: Verkiezingsavond vanaf 17u in Het Volk, Poel 7 te Gent (Cafetaria, ingang 
via Ravensteinstraat).  Info: secretariaat Gent 09 221 45 81, secretariaatgent@cdenv.be. 

 Woensdag 16 juni Vorming voor lokale voorzitters: om 19u30 sessie 4 „Motor van de 
kerntaken‟, CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 214, Gent. 

 
Regionaal 
 

 Donderdag 17 juni: daguitstap senioren Gent richting het Meetjesland. 

 Maandag 21 juni: om 20u regiobestuur Gent.  Een persoonlijke uitnodiging volgt. 

 Woensdag 23 juni om 20u regiobestuur Meetjesland in het Parochiaal centrum te Ursel. Een 
persoonlijke uitnodiging volgt. 

 
Afdelingen 

 

 Merelbeke: zaterdag 29 en zondag 30 mei CD&V-tweedaagse in de Gemeentehallen, 
Kloosterstraat, Merelbeke. Zaterdag vanaf 13u30 een 55+namiddag met gratis koffietafel en 
optreden van Paul Severs. Zondag om 12u barbecue met de Burgemeester en mandataris-
sen. Vooraf inschrijven voor beide activiteiten verplicht. Kaarten barbecue volw. 15 euro – 
kind. 7 euro. 
Info & inschrijven: Rita Thienpont 0478 58 35 15, Dirk Boterberg 0475 92 03 15. 
 

 Rondetafelacties: 
o Eeklo: woensdag 3 juni. 
o Gavere: zondag 6 juni. 
o Gent: zondag 30 mei. 
o Moerbeke-Waas: zondag 30 mei. 
o Oosterzele: zaterdag 12 juni. 
o Waarschoot: zondag 30 mei. 
o Wachtebeke: zondag 30 mei. 
o Zelzate: zondag 30 mei. 
o Zomergem: zondag 30 mei. 

 

 Woensdag 16 juni V&M De Pinte: Lanceringsavond. Info: regiosecretariaat 09 221 45 81 
 

 Vrijdag 18 juni Senioren Zulte: om 14u Praatcafé in Fiertelhof te Zulte. Inschrijven voor 13 
juni – 09 388 93 48 of cecilevanlerberghe@hotmail.com. 
 

 
 

 

INFO 
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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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