
Nieuwsbrief 14 - november 2008

Beste CD&V-lid,

In november worden de dagen grijzer en korter en volgen de eerste winterprikken. Niet iets wat getypeerd wordt als een 
'leuke' maand. Toch was er in onze regio's niets te merken van een 'dipje'. Dit zal je ongetwijfeld merken bij het lezen van 
deze veertiende editie van de Kortweg.  

In deze editie geen grote politieke verhalen. Wel véél aandacht voor onze vrijwilligers en de acties van de geledingen 
(Vrouw & Maatschappij, JONGCD&V en de senioren). We brengen ook onze burgemeesters in beeld. En nee, niet het 
traditionele beeld van de burgemeester met de sjerp in de raadszaal.  Wel de burgemeester als de persoon die -letterlijk 
dan- de handen uit de mouwen steekt. Misschien mocht u aanschuiven aan de tafel?

We wensen je veel leesplezier met Kortweg van november!

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

ALGEMEEN

Cadeaubon

Ledenwerving is een taak van alle leden,  niet  enkel  van de mandatarissen.  U kent ongetwijfeld  wel  iemand in  uw 
omgeving die geïnteresseerd is in CD&V (lokaal of nationaal) maar die nog nooit werd aangesproken om tot de groep 
toe te treden.  Om de stap tot het aanspreken iets gemakkelijker te maken ontwikkelde CD&V-Nationaal nieuw materiaal. 
Zo zijn er voortaan cadeaubons beschikbaar.  

De  cadeaubon  biedt  een  geïnteresseerde  persoon  vier  maand  proeflidmaatschap  (gratis)  aan.  Tijdens  deze  vier 
maanden krijgt het lid dezelfde info als gelijk welk ander lid (bijvoorbeeld de ampersand). Na de periode ontvangt de 
persoon in kwestie een aanvraag om definitief lid te worden. Uiteraard tegen het voordelig welkomsttarief - 5 € (4 € voor 
een bijlid).

Hebt  u  een  persoon  in  gedachten?  Vraag  dan  zeker  een  cadeaubon  aan  op  het  secretariaat  of  bezorg  ons  de 
contactgegevens (09/221.45.81 - edebleeckere@cdenv.be) zodat we contact kunnen opnemen.  

CDS - Onze Christen-democratische studenten

Onze studentenbeweging is alive and kicking. Zowat elke week organiseert CDS Gent een debatavond. Soms voor het 
ruim publiek, andere keren in beperkte kring. Op hun lijstje van eminente sprekers vonden we reeds Mia Doornaert 
(journaliste De Standaard), Marc Cogen (prof. Universiteit Gent), P. Muyters (Voka), Marc De Clercq (prof. en decaan 
faculteit  economie van de universiteit  Gent).  Ze behandelden thema's van de race naar het  Witte Huis, de rol van 
Amerika in het Midden-Oosten tot het loonoverleg, de strategische positie van vlaamse ondernemers en de vergrijzing. 



Kortom, voor elk wat wils.

We danken de zéér actieve bestuursploeg van CDS voor hun inzet. Ze helpen de Christen-democratie op de kaart te 
zetten in het studentenmidden.  Bedankt voor het goeie werk en alvast veel succes met de komende examens!

Eindejaarscampagne

In december ontplooit CD&V traditioneel haar eindejaarscampagne. Komende maand mag u dan ook de eerste acties en 
beelden in het straatbeeld verwachten. We geven graag kort mee waar u als lid kan aan deelnemen:

➔ U kan een raamaffiche (60 x 40 - rechtstaand) ophangen bij u thuis. De affiches zijn vanaf 15 december ter 
beschikking op het secretariaat te Gent.

➔ De regio legt een bus in naar de Nieuwjaarsreceptie van CD&V-Nationaal (17 januari  2009 in Antwerpen). 
Reserveer tijdig uw plaats op de bus!

➔ U bent uitgenodigd naar de nieuwjaarsreceptie van de regio's Gent en Meetjesland die plaatsvindt op zondag 
11 januari 2009. In de volgende Kortweg meer nieuws hierover.  

Uiteraard hebben de afdelingen in deze periode ook activiteiten. We hopen jullie daar te ontmoeten!  

Proficiat!
 
Op zondag 16 november werd Daniël Nuytinck gehuldigd als ereburgemeester van de gemeente Assenede. Minister van 
Landsverdediging Pieter De Crem, Trees Van Eyckeren (fracieleider CD&V Assenede) en burgemeester Philippe De 
Coninck (Samenplus) brachten op hun eigen gereide manier hulde aan Daniël.
Daniël, proficiat met de eretitel!  We hopen je nog vaak te mogen verwelkomen op onze CD&V-activiteiten.

ONZE BURGEMEESTERS IN BEELD

De week van de Smaak (van 13 tot 23 november) was het uitgelezen moment voor onze burgemeesters om zich eens 
van een andere kant te laten zien. De culinaire kant dan nog wel. Burgemeesters Johan Van Durme (Oosterzele), Annick 
Willems  (Sint-Laureins),  Henk  Heyerick  (Zulte),  Jacques  De  Ruyck  (Deinze)  en  Koen  Loete  (Eeklo)  bonden  de 
keukenschort voor en kookten voor de inwoners uit hun gemeente.

NIEUWS VAN DE GELEDINGEN

Witte Lintjesactie Vrouw & Maatschappij - 21 november 2008

De stations van Gent, Deinze en Eeklo kregen op vrijdagmorgen het bezoek van de ploegen 
van Vrouw & Maatschappij. Aanleiding was de jaarlijkse Witte Lintjesactie tegen geweld 
op vrouwen.  
Bij deze stationsactie boden ze de pendelaars een wit lintje aan. Mensen die het opspelden 



zeggen hiermee: 'Ik veroordeel geweld op vrouwen en beloof zelf nooit geweld op vrouwen te plegen'. Dit jaar ging er 
extra aandacht naar de positie van kinderen die slachtoffer of getuigen zijn van partnergeweld. 

Jong CD&V Deinze organiseert “Feest van de vrijwilliger”

Op  vrijdagavond  7  november  2008  organiseerde  JongCD&V  Deinze  het  feest  van  de  
vrijwilliger  onder  de vorm van een comedy-night.  Er  waren optredens van Bram Vanden  
Broecke,  Jan–Bart  De  Muelenaere  en  als  laatste  trad  Deinzenaar  Bert  Van  Poucke  op  
(gekend van onder meer “De Kotmadam” op VTM). Dit alles werd in goede banen geleid door 
Master of Ceremony  (en tevens regiovoorzitter van JongCD&V) Vincent Van Peteghem. 

In het totaal hebben wij een kleine 130-tal mensen verwelkomd en dus kan Jong CD&V Deinze terugblikken op een zeer 
geslaagd avond en ze dankt allen die aanwezig waren. Op naar een volgende activiteit!

Opstart Vrouw & Maatschappij Zulte met Dirk Draulans

Op 14 november startte Vrouw & Maatschappij Zulte met als eerste activiteit de voordracht 
'Eva’s Rib' van Dirk Draulans. Zowel mannen als vrouwen waren welkom maar moesten wel 
gescheiden plaatsnemen in de zaal. Dirk Draulans, 33 en bekend van De Laatste Show & 
Knack, nam ons mee op een zwerftocht langs verschillende disciplines in de biologie om toe 
te lichten waar die opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen vandaan komen. In zijn 
typische stijl  en taal, snel en met een licht Kempisch accent, vertelde hij  hoe de wetenschap sinds Darwin naar de 
evolutie van onze soort keek. 
De man werd lang als een Machtige Jager gepresenteerd. Het vrouwtje kreeg een passieve rol binnen het concept 
Voedsel Voor Seks. Als ze tevreden was met wat ze te eten kreeg, kwamen er misschien kinderen van. Fout, zo blijkt. 
De natuur is namelijk vrouwelijk. Eerst was er de vrouw, dan pas de man. De twee lijken elkaar aan te vullen, vooral op 
geestelijk vlak. Toch zijn er opvallende verschillen in winkelgedrag, taalgebruik of geslachtsdrift. Maar, zegt Draulans, 
alles is perfect verklaarbaar. Of toch bijna. 
Het was een lezing met een hoge amusementswaarde en leerrijke inhoud. De talrijke toehoorders konden achteraf nog 
nababbelen bij een glaasje en een hapje. Vrouw en Maatschappij Zulte kijkt terug op een geslaagde startavond.

'Op de koffie met Wouter' - Senioren regio Gent

De senioren regio Gent organiseerden voor het eerst een 'Op de koffie met ...'. En het werd 
direct een schot in de roos.  Ruim 70 senioren trotseerden het slechte weer en beleefden een 
interessante namiddag.
Na de koffie met versnaperingen was het de beurt aan Wouter Beke, ondervoorzitter van  
CD&V en  senator,  om het  woord  te  nemen.  Hij  gaf  toelichtingen  bij  de  communautaire  
gesprekken, de financiële crisis en benadrukte aan de hand van de 5 V's waar de partij voor 
staat.

Het werd een aangename namiddag die zeker voor herhaling vatbaar is. Een volgende bijeenkomst gaat door op 20 
januari 2009 met Ivo Belet als gastspreker.

  

NIEUWS UIT HET PARLEMENT

50 Jaar Schoolpact - 20 november 2008 - Monica Van Kerrebroeck (Vlaams Parlement) 

Als  voorzitter  van  de  onderwijscommissie  van  het  Vlaams  Parlement  verwoordde  ik  enkele 
slotbeschouwingen op het symposium – 50 jaar schoolpact.

De  schoolstrijd  van  50  jaar  geleden  heeft  mijn  generatie  zelf  meegemaakt.  Ouders  betaalden 
‘schoolgeld’ om in  een  bepaald  net  hun  kinderen  school  te  laten  lopen.  De soms bitsige  strijd  is 

gelukkig beëindigd met een goed pact.

Is nu met de vrije schoolkeuze ook alles geregeld voor de komende 50 jaar? Enkele vragen die we ons moeten durven 
stellen:

 Hebben alle kinderen vandaag gelijkwaardige onderwijskansen?
 Is de onderwijstaal “correct Nederlands” echt verworven door kinderen uit kansarme milieus?
 Participeren allochtone kinderen “zonder thuistaal Nederlands” voldoende vroeg aan het kleuteronderwijs?
 Krijgen laaggeschoolden betere kansen op tewerkstelling ook bij de overheidsdiensten, gepaard met de nodige 

trajectbegeleiding?
 In  het  secundair  onderwijs  kennen we nog een te  grote ongekwalificeerde uitstroom. Deze zwakke groep 

uitzicht geven op een kwalificatie door een goede verantwoorde studiekeuze stelt het onderwijs voor nieuwe 
uitdagingen.

 Ook  de  volwaardige  deelname aan  het  onderwijs  van  kinderen  met  specifieke  zorgbehoeften  vergt  meer 



inspanningen naar  aangepaste omkadering en financiering.  Grondig onderzoek en aangepaste begeleiding 
kunnen hier verder talentenverlies verhinderen.

 Komt er nog een echte valorisering van het technisch en beroepsonderwijs. ‘Accent op talent’ baande hier een 
weg, maar het werk is niet af. 

 Door verkeerde keuzeprocessen of nog te zware financiële eisen ligt de drempel naar het hoger onderwijs voor 
bepaalde bevolkingsgroepen te hoog. Bovendien is de al te lage integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt 
een remmende factor om de stap naar opleidingen in het hoger onderwijs te zetten (cfr. het recente OESO-
rapport)

Ik  zal  het  hier  niet  hebben  over  de  nog  resterende  financiële  verschillen  tussen  de  onderwijsnetten.  De  huidige 
financiering van het leerplichtonderwijs is een mijlpaal in de Vlaamse onderwijsgeschiedenis ere wie ere toekomt: na de 
eerste stappen door Daniel Coens -en zijn opvolgers in Tivoli- en andere akkoorden, werd de radicale beslissing door de 
huidige minister doorgezet.

We zijn ervan overtuigd dat de problematiek van de schoolinfrastructuur, de internaten en de ondersteuning van de 
schoolbesturen in de komende fase aan de orde zullen zijn.

Buiten enkele “schermutselingen” of liever “woordenwisselingen” beleven we geen nettenstrijd meer. 

We mogen  toch  niet  blind  zijn  voor  een  grote  maatschappelijke  evolutie  met  een  sterke  impact  op  onderwijs  en 
opvoeding: o.m. de veranderende gezinssituaties, de migratie, de globalisering, de multiculturaliteit, …  Dit alles wettigt 
de noodzaak van een nieuw schoolpact met als thema: een brede talentontwikkeling voor alle jongeren in respect voor 
hun culturele verschillen en in dialoog met hun levenbeschouwelijke achtergrond. Dit alles met een versterkte participatie 
van alle geledingen en vooral ook met enthousiaste, gedreven en innovatieve onderwijsmensen. 

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal
                        

● Vrouw & Maatschappij: 30 november 2008 60 jaar vrouwenstemrecht. Feestelijk programma in de Arenberg-
schouwburg te Antwerpen. Info & Inschrijven: vrouw@cdenv.be 

● JONGCD&V: Zaterdag 29 november 2008 Nationale raad rond mobiliteit
● CD&V-nationaal: zaterdag 17 januari 2009 nieuwjaarsreceptie in Hangar 26 in Antwerpen. Info & inschrijven: 

www.cdenv.be
● JONGCD&V: Zaterdag 13 & zondag 14 december 2009 Wintertop

Provinciaal

● Senioren Oost-Vlaanderen: maandag 15 december om 14 uur bestuursvergadering in het CD&V-secretariaat, 
Koning Albertlaan 214 te Gent. Info: hubertvanwambeke@skynet.be

Regionaal

● Regio Meetjesland: donderdag 11 december 2008 om 20 uur uitgebreid bestuur met als thema het 
Schipdonkkanaal. Een persoonlijke uitnodiging volgt. Info: regiosecretariaat 09 221 45 81

● Senioren regio Gent: 
● dinsdag 16 december: regiobestuur met als gastspreker Federaal Volksvertegenwoordiger Hendrik 

Bogaert.   Info: Adriën De Winne adrien.dewinne@skynet.be
● dinsdag 20 januari 2009: nieuwjaarstrefffen met gastspreker Ivo Belet, Europees Parlementslid. Info: 

Adriën De Winne adrien.dewinne@skynet.be

● Regio Gent & Meetjesland: zondag 11 januari 2009 om 11 uur nieuwjaarsreceptie in deWeverij, Dellaertsdreef 
9 in Sleidinge. Info: regiosecretariaat 09 221 45 81

● Senioren regio Meetjesland: dinsdag 27 januari 2009 nieuwjaarstreffen met als gastspreker senator Pol Van 
den Driessche.

Afdelingen

● Nevele:  zaterdag 29 november bal van de burgemeester in de Sportzaal (gemeenteschool) in Nevele.  Om 
19.30 aperitief  en kalkoengebraad met  frietjes.  Vanaf  21 uur  dans en muziek.  Info & inschrijven:  bij  de 
bestuursleden en Marnix Standaerd 09 371 79 25



● Gavere: zondag 30 november eetfestijn in zaal Nova, Steenweg 82 in Asper. Kaarten: goulash € 13, kalkoen-
filet  €13, zalmfilet €15, kalfstong €15. Voor kinderen is er vogelnestje aan €8.  Info & inschrijven: Carine 
Bernaert 0474 41 98 34, Nelly De Schamphelaere 0478 37 85 76

● Gent sectie Wondelgem-Meulestede-Mariakerke: maandag 1 december om 20 uur uiteenzetting omtrent een 
aantal belangrijke dossiers voor Gent in het Kollekasteel, Groenestaakstraat 66/68 in Mariakerke. Gastspreker 
is Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie en Leefmilieu.
Info & Inschrijven:  Marianne Van der Sypt -  marianne.vandersypt@telenet.be of Vincent Ongenaet -  
vincent.ongenaet@telenet.be

● Sint-Laureins:  dinsdag 2 december bestuursvergadering in de Culturele site De Meet, Sint-Jansstraat 22 in 
Sint-Jan-in-Eremo. Info: Gidy Bonte gidy.bonte@skynet.be

● Zelzate: dinsdag 2 december bestuursvergadering. Info: Luc De Vos devos.kwist@skynet.be

● Oosterzele: woensdag 3 december om 20 uur bestuursvergadering in de Parochiale Kring in Oosterzele.
Info: Stefan Van de Voorde stef.van.de.voorde@telenet.be

● Gent sectie Gentbrugge: zaterdag 6 december om 15 uur stadswandeling onder leiding van een gids die de 
geschiedenis vertelt hoe Gent langzaam maar zeker zindelijk werd. Aansluitend pannekoekenfestijn bij Gwe-
nola in de Donkersteeg in Gent. Kostprijs: € 5. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Info & inschrijven: Jacques De Paepe 0474 91 43 48, jacques.de.paepe1@telenet.be

● Assenede: vrijdag 12 december bestuursvergadering.  Info: Nic Van Zele nicvanzele@skynet.be

● Waarschoot:  maandag 15 december om 19.30 bestuursvergadering in de vergaderzaal Chinees Restaurant 
De Panda in Waarschoot. Info: Jo Pauwels jo.pauwels@be.abb.com
 

● Kaprijke: maandag  15  december  bestuursvergadering.  Info:  Marc  Van  de  Werf 
marc.van.de.werf@pandora.be

● Eeklo:  woensdag 17 december om 20 uur bestuursvergadering in zaal Beukenhof, Stationsstraat in Eeklo. 
Info: Wilfried Van Kerrebroeck wilfried_van_kerrebroeck@hotmail.com

● JongCD&V Oosterzele: zaterdag 20 december kaas- en wijnavond om 19.30 in de Parochiale Kring, Dorp in 
Oosterzele. Er is ook een vleesschotel te verkrijgen. Kostprijs: volw. € 12 en kind. € 7. Info & inschrijven: Els 
de Turck 0496 585 427

● De Pinte: zondag 28 december om 11 uur eindejaarsreceptie in de raadzaal van het gemeentehuis, Baron de 
Gieylaan in De Pinte. Gastspreker is Herman Van Rompuy, CD&V-Kamervoorzitter.

● Zaterdag 3 januari 2009: 
● Destelbergen: om 19  uur  nieuwjaarsreceptie  in  het  Gemeentelijk  Jeugd-  en  Gemeen-schapscentrum, 

Kerkham 3  F  in  Destelbergen.  Om 20 uur  eetfestijn  met  een  stoofpotje  van  Hinde  met  kroketjes  en 
peertjes. Gastspreker is Joke Schauvliege, Vlaams Volksvertegenwoordiger. Kostprijs eetfestijn: volw. 15 
euro, kinderen 7,5 euro. Info & inschrijven: Gerard De Brauwer 09 232 18 97, Santina Driesen 0478 94 
15 98, santina.driesen@telenet.be

● Melle: om 19 uur nieuwjaarsreceptie in het Gildenhuis, Merelbekestraat in Melle.  Info: Frank Lemmens 
franklemmens@skynet.be

● Zondag 4 januari 2009
● Zelzate: zondag 4 januari om 11 uur nieuwjaarsreceptie in De Kring, Kerkstraat 56 in Zelzate. Info: Luc De 

Vos devos.kwist@skynet.be
● Waarschoot:  van 11 tot  13 uur  nieuwjaarsreceptie  in  zaal  Miami,  Stationsstraat  in Waarschoot.  Gast-

spreker  is  Joke  Schauvliege,  Vlaams  Volksvertegenwoordiger.  Info:  Jo  Pauwels 
jo.pauwels@be.abb.com

● Lochristi: dinsdag 13 januari 2009 bestuursvergadering in de Kring, Kloosterstraat 2 in Beervelde. Info: Dirk 
Van Nieuwerburgh d.vn@skynet.be

● Zondag 18 januari 2009:
● Oosterzele: om 9 uur nieuwjaarsontbijt in zaal De Rots, Marktplein 5 in Scheldewindeke. Gastspreker is 

Etienne  Schouppe,  Staatssecretaris  voor  Mobiliteit.  Info:  Stefan  Van  de  Voorde 
stef.van.de.voorde@telenet.be

● Sint-Laureins:  om 11 uur nieuwjaarsreceptie in zaal Scala, Molenstraat 57 in Watervliet - gastspreker: 
Federaal volksvertegenwoordiger Leen Dierick.  Info: Gidy Bonte gidy.bonte@skynet.be

● Nazareth: om 10.30 nieuwjaarsreceptie in het  Parochiaal  Centrum, Dorp 22 in Nazareth.  Info: Martin 
Lamont - lamontcnudde@hotmail.com



● Vrijdag 23 januari 2009
● Lovendegem: om 19.30 nieuwjaarsreceptie in Gasthof 't Centrum, Dorp in Lovendegem. Info: Johan Van 

Waeleghem j.vanwaeleghem@acv-csc.be
● Eeklo: om 19 uur nieuwjaarsreceptie in zaal Sparrenhof, Brugsesteenweg 183 in Eeklo. Info: Wilfried Van 

Kerrebroeck wilfried_van_kerrebroeck@hotmail.com
● Merelbeke: om  20  uur  nieuwjaarsreceptie  in  Salons  Caipiranha,  Burgemeester  Maenhoutstraat  92  a 

(ingang via Salisburylaan) in Merelbeke. Info: Dirk Boterberg dirk.boterberg@telenet.be

● Zomergem: zaterdag 24 januari om 20 uur nieuwjaarsreceptie in het Parochiaal Centrum, Lt. Dobbelaerestraat 
in Zomergem. Info: Antoon Vercruysse toon.vercruysse@skynet.be 

● Wachtebeke: zondag 25 januari om 11 uur nieuwjaarsreceptie in de Hubertuszaal van De Kring in Wachtebeke. 
Gastspreker is Etienne Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit. Info: Geert Buysse giebie@skynet.be

● Lochristi: vrijdag 30 januari om 19.30 nieuwjaarsreceptie in de Kring, Dekenijstraat in Lochristi. Gastspreker is 
Pol Van den Driessche, Senator. Info: Dirk Van Nieuwerburgh d.vn@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
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