
Nieuwsbrief 13- Oktober 2008

Beste CD&V-lid,

De maand september/ begin oktober 2008 is een periode die we niet snel zullen vergeten. Zowel voor de partij als voor 
de inwoners van dit land waren het woelige tijden.

De partij werd geconfronteerd met het uiteenvallen van het kartel en hevige discussies omtrent de te volgen weg in de 
communautaire onderhandelingen. Uiteindelijk werd tijdens het actualiteitscongres de richting bepaald. En dit na een 
grondige bespreking met onze leden. Later dat weekend werden ook de eerste zichtbare tekenen van het probleem op 
de financiële markten zichtbaar. De overheid kon niet aan de kant blijven staan en Yves Leterme bewees dat hij er alles 
aan doet om onze spaargelden veilig te stellen. 
Of de moeilijkheden stillaan van de baan zijn, valt moeilijk te voorspellen. In elk geval is het duidelijk dat de regering, met 
de CD&V-ministers op kop, moeten en zullen streven om de gevolgen van de moeilijke economische situatie in te 
perken.

Ondanks de commotie van de voorbije weken, merkten we dat de lokale CD&V-ploegen niet stil zaten. De Kortweg van 
oktober zit dan ook boordevol nieuwtjes en verslagen van activiteiten uit de afdelingen. Een teken dat de partij leeft in 
onze regio's!  Wat kunnen we meer wensen?

We wensen u veel leesplezier met de 13° editie van de Kortweg.

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

ALGEMEEN

Start ledenwerving 2009

Eind oktober / begin november begint traditiegetrouw ook de ledenwervingsprocedure. Begin november krijgt elk lid de 
aanvraag tot hernieuwing van het lidmaatschap in de bus. Veel verrassingen moeten niet verwacht worden: de bedragen 
én de procedure blijven ongewijzigd. We hopen dat u uw lidmaatschap hernieuwt en zo onze partij blijft steunen. Want 
een beweging zonder leden is als een vis zonder water.

Hieronder vindt u ter info de bijdrages voor het lidgeld:

● Standaardtarief: 15 €
● Speciaal tarief voor 60-plussers; -26-jarigen en personen met een handicap: 7 €
● Extra bijdrages voor de geledingen:

○ JONGCD&V: 2,5 €
○ Vrouw & Maatschappij: 2 €
○ Senioren: 1 €



Indien u vragen hebt omtrent uw bijdrage, aarzel dan niet om contact op te nemen met het secretariaat (09/221.45.81 - 
edebleeckere@cdenv.be).

Proficiat!

Op vrijdag 10 oktober beviel Joke Schauvliege, Vlaams Parlementslid en ondervoorzitter van CD&V, van een zoon, 
Florian.  Florian is het tweede kindje van Joke Schauvliege en Peter Colpaert, oud-voorzitter van de regio Evergem. 
Moeder en zoon stellen het opperbest, net als papa Peter en zus Kato.

Vanuit de regio's willen we hen van harte feliciteren en we hopen dat jullie als gezin is alle rust kunnen genieten van de 
eerste dagen!

Nieuwe ploegen

Afdeling  Zulte  startte  onlangs  met  een  nieuwe  seniorenwerking  en werking  van  Vrouw & Maatschappij.  De eerste 
bijeenkomst voor de senioren is achter de rug; de activiteit voor Vrouw & Maatschappij is gepland voor november.   
We wensen de vrijwilligers van de beide groepen veel succes! 
 

NIEUWS UIT DE AFDELINGEN

Lochristi

In het verleden organiseerde JONGCD&V een Oranje Brein. Dit jaar werd gekozen voor een kwis in combinatie met de 
gezinshappening van de CD&V-afdeling. Op zaterdag 27 september mochten we 20 kwisploegen verwelkomen, wat als 

een mooi succes kan beschouwd worden aangezien deze activiteit op dezelfde dag viel als het 
actualiteitscongres in Brussel en er dus geen deelnemende ploegen van andere afdelingen 
waren ingeschreven.

Tien vragenreeksen over allerlei thema’s en twee rode-draad-vragen werden op de deelnemers 
losgelaten.  Uiteindelijk  bleek  rond  half  twaalf  dat  de  bekende  kwisploeg  uit  Beervelde, 
Kwistetwel, de slimste breinen verzameld had en met de hoofdprijs ging lopen.

De dag nadien - zondag 28 september - werd opnieuw verzamelen 
geblazen, deze keer voor de traditionele CD&V-familiehappening. Een 300-tal personen namen 
onze uitnodiging aan en mochten genieten van een lekkere menu met bediening,  die door 
iedereen ten zeerste gesmaakt werd. Hoewel het aantal aanwezigen toch een stuk lager lag 
dan  vorig  jaar,  kijken  we  toch  terug  op  een  geslaagde  editie  2008.
In het bijzonder waren we zeer tevreden dat Vlaams parlementslid Joke Schauvliege nog de tijd 
vond om, zo kort voor de bevalling, met haar familie naar Lochristi af te zakken en zo onze 
afdeling in oppositie een steuntje in de rug kwam geven.

Lovendegem-Vinderhoute

Zondagnamiddag  28  september  jl.  was  het  verzamelen  geblazen  voor  leden  en  sympathisanten  van  CD&V- 
Lovendegem. In deze drukke tijden probeert het bestuur jaarlijks een ontspannende activiteit in te lassen. Een aantal 
jaren  werd  gekozen voor  een  fietstocht  langs de mooiste  plekjes van onze gemeente.  Deze keer  wilden we eens 
proeven van de nieuwe gemeentelijke accommodatie waarin de krulbol-  en petanquebanen een plaats kregen. Van 
15.00 u tot 17.00 werd  recreatief gesport, gebabbeld en gelachen. Daarna was het tijd voor het aperitief die, gezien het 
mooie weer, buiten genuttigd werd. En of het smaakte! Aanschuiven dan maar voor een verzorgde barbecue met koffie 
en taart er bovenop. Het werd laat! We kijken al uit naar een datum voor volgend jaar.

JONGCD&V Maldegem

Op dinsdagavond 14 oktober was Ivo Belet te gast in Maldegem op uitnodiging van
JONGCD&V Maldegem. Het werd een interessante uiteenzetting over onder meer 
de actuele financiële crisis, het EU-klimaatpakket en de perikelen rond het Verdrag 
van Lissabon. Ook sprak Ivo Belet over de Europese verkiezingen van juni 2009. 
Tot slot kon ook de actuele politieke situatie met de communautaire perikelen niet ontbreken. Vanuit het publiek kwamen 
talrijke  vragen  over  de  meest  uiteenlopende  onderwerpen.  Zo  waren  er  vragen  omtrent  de  inspanningen  van  de 
Europese Unie inzake de klimaatsopwarming tot vragen over het al dan niet laten samenvallen van de Vlaamse met de 
federale verkiezingen. 
Na de uiteenzetting van Ivo Belet kreeg iedereen nog een glas aangeboden door JONGCD&V om zo een gezellige en 
interessante avond af te sluiten.



NIEUWS UIT HET PARLEMENT 

De financiële crisis - senator Tony Van Parys

We zijn onverhoeds in een andere wereld terecht gekomen. In de Verenigde Staten sluimerde de hypotheekcrisis reeds 
geruime  tijd.  Het  faillissement  van  Lehmann  Brothers  heeft  alles  in  een  stroomversnelling  gebracht.  Wij  werden 
overvallen door de alarmerende berichten over Fortis. De liquiditeitsproblemen waren dermate dat een faillissement nog 
een kwestie  van dagen was.  Het  doemscenario  dook  op  voor  spaarders,  personeelsleden,  aandeelhouders  en  de 
economie. 

Het is een huzarenstukje geweest van onze premier Yves Leterme dat hij in één weekend tijd alle 
actoren  van  de  drie  verschillende landen  (België,  Frankrijk  en  Luxemburg)  op  één  lijn  heeft 
gekregen.  Door  krachtig  overheidsoptreden  heeft  Yves  Leterme  de  spaargelden  van 
tienduizenden mensen gered  en  de  personeelsleden van  Fortis  perspectief  gegeven.  Nadien 
werden ook maatregelen genomen ten behoeve van de kleine aandeelhouders. 
Zonder deze ingrepen was Fortis koudweg failliet gegaan. Miljoenen spaargelden zouden zijn 
verloren gegaan en duizenden personeelsleden stonden op straat. 

Yves Leterme heeft bewezen dat hij stevig kan besturen. Met Jean-Luc Dehaene heeft hij deze 
krachttoer voor Dexia nog eens over gedaan: met de christendemocraten kunnen de spaarders 

        rekenen op ijzersterke waarborgen. Dit is goed bestuur, niet in woorden maar in daden. 

We zullen de gevolgen van deze financiële crisis nog jarenlang meeslepen. De impact op de economie wordt nu pas 
geleidelijk zichtbaar. Vermoedelijk zal het globale resultaat zijn dat we het op termijn met z’n allen met wat minder zullen 
moeten doen. We moeten hieruit lessen trekken. 

Het  ongebreidelde materialisme en het gecultiveerde streven naar  op speculatie  gesteund,  steeds hoger  financieel 
rendement wordt  door deze crisis genadeloos afgestraft.  Een aantal praktijken van vermogensbeheer in functie van 
louter financieel gewin hebben de grenzen van het ethische ruim overschreden. 

De christendemocratie heeft  in deze een driedubbele boodschap. Op korte termijn opkomen voor diegenen die ten 
onrechte slachtoffer dreigen te worden van deze excessen: de spaarders, het personeel van de financiële instellingen en 
de  kleine  aandeelhouders.  Daarnaast  een  veel  striktere  en  internationale  controle  op  financiële  verrichtingen  die 
ongeoorloofde risico’s voor spaarders inhouden. 

Maar ook ten gronde is onze boodschap uitermate actueel. We moeten er voor zorgen dat iedereen over een behoorlijk 
basisinkomen kan beschikken. Ondernemingen moeten de ruimte krijgen om mensen tewerkstellingskansen te bieden 
en het welvaartspeil op een behoorlijk niveau te houden. 
Maar naast welvaart is er ook welzijn. Caritas, solidariteit, persoonlijke ontwikkeling binnen de stimulerende omgeving 
van gezin en familie,  culturele emancipatie,  vrijwilligerswerk en verenigingsleven ter bevordering van de menselijke 
ontmoeting en respectvolle benadering,  kortom beter mens worden, plaatsen we tegenover louter materieel  streven 
zoals dit in het post-modernisme zo zeer centraal stond. 

Het post-modernisme heeft afgedaan. Het personalisme moet nu de 21ste eeuw beheersen. Christendemocraten moeten 
verder leiding nemen en geven. 

NIEUWS UIT DE PROVINCIE

'Brochure 'Landbouw en water,  een overzicht van reglementen en nuttige informatie'  -  Eerste gedeputeerde 
Sander Vercamer 

Vijf jaar geleden werd het Decreet op het Integraal Waterbeleid in Vlaanderen ingevoerd om de Europese Kaderrichtlijn 
Water  te  integreren  in  de  Vlaamse  wetgeving. Bedoeling is  om  tegen  2015  de  kwaliteit  van  zowel  grond-  als 
oppervlaktewater aanzienlijk te verbeteren.
 
Op dit moment bestaan er al heel wat regels die in acht genomen moeten worden om tegen deze 
streefdatum  een  goede  waterkwaliteit  te  waarborgen.  Ook  de  landbouwsector deed  al  vele 
inspanningen  om  hiertoe  bij  te  dragen.  Toch  is  er  nog  veel  werk  aan  de  winkel.  Land-  en 
tuinbouwers moeten bij de bedrijfsvoering steeds meer rekening houden met het aspect 'water'. De 
regelgeving wordt steeds uitgebreider en er duiken steeds nieuwe uitdagingen op. Hierbij wordt dan 
vooral  gedacht  aan:  overstromingsgebieden,  opvang  van  hemelwater,  standstill  van  bepaalde 



grondwaterlagen en het mestdecreet van 22 december 2006, dat ook voor de tuinbouw een aantal beperkingen i.v.m. 
drainwater oplegt.
Het is echter niet altijd eenvoudig na te gaan welke rechten en plichten men heeft, waar men terecht kan voor informatie, 
voor vergunningsaanvragen, …

De (herwerkte)  brochure  'Landbouw en  water,  een  overzicht  van  reglementen  en  nuttige  informatie' probeert  een 
handige leidraad te zijn in het kluwen van de wetgeving en een antwoord te vormen op vele vragen aan de hand van een 
overzicht over het (water)beleid, de knelpunten en de mogelijkheden tot zuivering en hergebruik van water in de land- en 
tuinbouwsector. 

De brochure is gratis en is te verkrijgen bij de dienst Landbouw en platteland op tel. 09 267 87 27 of via e-mail naar 
landbouw@oost-vlaanderen.be. Ze is ook te vinden op de website  www.oost-vlaanderen.be/landbouw (Kenniscentrum 
Water). 

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal
                        

● Vrouw & Maatschappij:
● 8  november  2008:  Gezondheidscongres  (van  9u  tot  13u)  in  KHLeuven,  departement 

Gezondheidszorg en Technologie, Herestraat 49 te Leuven. Info & Inschrijven: vrouw@cdenv.be
● 21 november 2008: Witte Lintjesactie
● 30 november 2008:  60 jaar vrouwenstemrecht - feestelijk programma in de Arenbergschouwburg te 

Antwerpen. Info & Inschrijven: vrouw@cdenv.be 

● JONGCD&V:
● 29 november 2008: Nationale raad rond mobiliteit
● 13 en 14 december 2008: Wintertop

Provinciaal

● Senioren Oost-Vlaanderen
● maandag  17  november:  bijeenkomst  met  de  lokale  seniorenvoorzitters  in  het  Provinciehuis, 

Gouvernementstraat 1 in Gent. Persoonlijke uitnodiging. Info: hubertvanwambeke@skynet.be
● maandag 15 december: om 14 uur bestuursvergadering in het CD&V-secretariaat, Koning Albertlaan 

214 te Gent. Info: hubertvanwambeke@skynet.be

Regionaal

● Regio Meetjesland:
● dinsdag 21 oktober: om 20 uur bestuursvergadering in het Broederhuis, 39e linielaan 4 in Maldegem. 
● donderdag 11 december: uitgebreid bestuur met als thema het Schipdonkkanaal. Een persoonlijke 

uitnodiging volgt.
Info: regiosecretariaat 09 221 45 81

● Regio Gent & Meetjesland: 
● vrijdag 14 november: overleg eerste mandatarissen met als thema mobiliteit en openbaar vervoer. 

Gastspreker is staatssecretaris Etienne Schouppe.  Persoonlijke uitnodiging.
● dinsdag 18 november: College van Voorzitters & Secretarissen in het secretariaat, Koning Albertlaan 

214 in Gent. Een persoonlijke uitnodiging volgt.
● zondag 11 januari 2009: nieuwjaarsreceptie regio's Gent & Meetjesland. Meer info volgt!

Info: regiosecretariaat 09 221 45 81

● Senioren regio Gent: 
● dinsdag 25 november: om 14 uur 'Op de koffie met Wouter' in Deinze. Gastspreker is Wouter Beke, 

Senator en ondervoorzitter CD&V. 
● dinsdag 16 december: regiobestuur met als gastspreker Federaal Volksvertegenwoordiger Hendrik 

Bogaert. Een persoonlijke uitnodiging volgt.   
Info: Adriën De Winne adrien.dewinne@skynet.be

● JONGCD&V  regio  Gent:  dinsdag  25  november  bestuursvergadering.  Info:  Vincent  Van  Peteghem  - 
vincent.vanpeteghem@ugent.be

mailto:landbouw@oost-vlaanderen.be
http://www.oost-vlaanderen.be/landbouw


Afdelingen

● Zomergem:  zaterdag 25  oktober  om 19.30  ribfestijn  a  volonte  in  het  Parochiaal  Centrum in  Zomer-gem. 
Kaarten: volw. € 15 (aperitief en dessert inbegrepen), kind. -10 j. Gratis frietjes met frikandel. Heel de avond 
wordt er Vlaamse muziek gedraaid door de DJ van dienst. 
Info: Antoon Vercruysse: 0477 34 42 37 en bij de bestuursleden

● Sint-Laureins: maandag  27  oktober om  20  uur  bestuursvergadering  in  de  Culturele  site  De  Meet,  Sint-
Jansstraat 22 in Sint-Jan-In-Eremo.

● Kaprijke:  woensdag 29 oktober om 20 uur bestuursvergadering in zaal  Dzilleken (Dorp Lembeke) met als 
gastspreker  federaal  parlementslid  Leen  Dierick  (toelichting  bij  de  politieke  actualiteit  en  de 
brandweerhervorming).

● JONGCD&V  Melle: vrijdag  31  oktober  vanaf  19.30  gezelschapsspellenavond  in  het  Gemeentelijk 
Ontmoetingscentrum in Gontrode.

● Oosterzele: maandag 3 november om 20u bestuursvergadering in de Parochiale Kring Oosterzele.

● Lochristi: woensdag  5  november open  bestuursvergadering  in  feestzaal  St.  Hubertus,  Kerkstraat  1a  in 
Zaffelare.

● Deinze:  vrijdag 7 november vanaf 19u30 Comedy Night van JONGCD&V in zaal Sint-Martinus te Petegem.  
Info & Inschrijven: Rutger De Reu - rutgerdereu@hotmail.com

● Nazareth: zaterdag 8 & zondag 9 november tweedaags CD&V-eetfestijn. Zaterdag 8 novem-ber van 18.30 tot 
20.30 in het Parochiaal Centrum in Nazareth. Zondag 9 november van 11 uur tot 14 uur in het restaurant Makro. 
Kaarten: volw. € 12. te bestellen voor 6 november. Voor kind. tot 12j. zijn er gratis balletjes in tomatensaus.
Info & inschrijven: Danny Claeys 09 385 61 36, Raf De Vos 09 385 52 36, Wilfried Maebe 09 385 40 28,  
Martin Lamont gsm 0473 22 32 01

● Vrouw & Maatschappij Zulte: vrijdag 14 november om 20 uur in het Ontmoetingscentrum in Olsene. Eva's Rib 
met als gastspreker Dirk Draulans. 

● Assenede: vrijdag  14  november: om  20  uur  Kwissenede  in  de  parochiezaal  in  Oosteeklo.  CD&V/N-VA 
Assenede laat u uw hersenen trainen in groepjes van 4 personen. Kaarten: € 10 per groep. 
Info & inschrijven: Nic Van Zele 0478 29 80 19, nicvanzele@skynet.be

● Gent sectie  Zwijnaarde:  zondag 16 november vanaf  9 uur  Champagneontbijt  in  zaal  Molenhof,  Heerweg 
Noord 33 in Zwijnaarde.  Gastspreker is premier Yves Leterme. Prijs: volw. 15€ / kind < 12 jaar 5€.  
Info & Inschrijven: Tom Van Wynsberge 0476 99 50 23

● Destelbergen: maandag 17 november bestuursvergadering in de vergaderzaal  van Thesla,  Dendermonde-
steenweg in Destelbergen.

● Waarschoot: dinsdag  18  november  om  19.30  bestuursvergadering  in  het  Chinees  restaurant  De  Panda 
(vergaderzaal) in Waarschoot.

● Gavere: dinsdag 18 november bestuursvergadering.

● Gent: donderdag 20 november om 20 uur bestuursvergadering.

● JONGCD&V ZULTE: zondag 23 november Minivoetbaltornooi. Meer info volgt.

● 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

●

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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