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CD&V’ers met het hart op de tong
CD&V is een partij met een hart. En CD&V’ers zijn mensen met het hart op de tong, 
stuk voor stuk sterke persoonlijkheden, maar met een hartelijke sociaalvoelend-
heid. Gino, Erik, Lode, Eddy, zij zijn zo’n mannen naar ons hart. Kent u hen? Dan zal 
u hen in dit nummer her-kennen. Kent u hen nog niet? Dan is het de moeite om hen 
snel te leren kennen!
Lees het hier, op pagina 4!

Erik Verbeure Eddy Clauw

Lode Tyberghien Gino Keirsschieter
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Eddy Clauw

Ik eet graag… ja, ik kan genieten van 
alles wat de tafel te bieden heeft. Mijn 

voorkeur gaat uit naar rundstong in 
madeirasaus, en ook mosselen met frie-
ten is een van mijn lievelingsgerechten.  
Ik drink… graag een sherry als aperi-
tief  en tuborg is al jaren mijn lievelings-
bier.
Ik ben trots op mijn moeder die on-
langs haar 80e verjaardag mocht vieren 
en nog kranig genoeg is om steeds klaar 
te staan voor gans de familie.
Ik hou van de mensen om mij heen die 
mij door dik en dun gesteund hebben in 
moeilijke momenten.
Ik luister graag naar muziek en als 
muzikant bij de Klerkense fanfare geeft 
het een grote voldoening om zelf  mu-
ziek te spelen.
Ik bewonder iedereen die een positieve 
bijdrage levert in onze maatschappij. 
Ik heb een voorkeur voor mensen die 
het goed kunnen uitleggen met woor-
den maar die er ook in slagen om hun 
beloftes waar te maken.
Ik ben veel te veel bezig met anderen 
en veel te weinig met mezelf.  Het is 
mijn doel om wat meer tijd vrij te maken 

voor mezelf  om op deze manier wat 
meer van het leven te kunnen genieten.
Ik word onzeker van de hoge druk 
die wordt opgelegd in onze maatschap-
pij. Als ik teveel taken in een keer moet 
uitvoeren,  kan ik wel eens ‘tilt’ slaan.
Ik geef  ( te veel) geld uit… Het 
geld dat ik uitgeef  is  goed besteed, en 
gaat deels naar het verenigingsleven en 
uitgaan, en grotendeels naar jaarlijkse 
reizen.   
Ik word blij … als ik mij kan begeven 
onder positief  ingestelde mensen die  
genieten van het leven. 
Ik rijd… al vele jaren met Honda, een 
merk dat mij al veel rijplezier bezorgd 
heeft.
Ik haat… mensen waarvoor je niets 
goed kunt doen. Onterechte kritiek 
zorgt er soms voor dat ik minder goed 
functioneer. 
Voor ik sterf  wil ik… mij nog een 
tijdje verder inzetten voor onze maat-
schappij en tevens wil ik ook de nodige 
tijd uittrekken om zelf   verder te genie-
ten van het leven 

Woont in de Stokstraat 101 in 
Klerken en werkt als maga-
zijnbediende bij Febelco in 
Izegem.  Op politiek vlak is 
hij gemeenteraadslid sedert 
1995. In de periode van 2006 
tot 2008 was hij al schepen. 
Hij is voorzitter van het Plaat-
selijk Werkgelegenheids-
agentschap. Sedert 2006 
beschikt het PWA ook over 
een dienstenbedrijf ‘Hulp aan 
huis’ waar hij voorzitter van 
is. Naast CD&V mandataris 
is hij lid van de Politieraad 
en bekleedt hij ook nog be-
stuursfuncties binnen de 
fanfare Kunst en Vermaak, het 
ACV  en het ACW van Groot-
Houthulst.

Erik Verbeure 

Ik eet graag steak, friet met bearnaise 
en sla , maar ook hutsepot of  worst met 
rode kool. Eigenlijk eet ik alles, behalve 
witte bonen. Vermoedelijk ook geen 
wullocks en oesters. Als gebakje een 

javanais, tompouce of  eclair.
Ik drink soep, pap, melk, bruin 

tafelbier en alles wat van fruit is 
gemaakt.

Ik ben trots op mijn inbreng bij de 
ontwikkeling van onze gemeente gedu-
rende de laatste 24 jaar , maar ook op 
mijn (onze) inbreng bij de toename van 
de bevolking gedurende die periode.
Ik hou van alle mensen van goede wil, 
van de natuur, droge humor en last but 
not least ons gezin .
Ik luister graag naar spontane men-
sen, de stilte, de muziek van o.a. Joe 
FM, de Heer en mezelf.
Ik bewonder mensen die zich be-
kwaamd hebben in een vak, o.a. mijn 

vrouw ..
Ik ben veel te zacht voor deze wereld.
Ik word onzeker van mensen die zeg-
gen ‘dit is mooi ‘ in plaats van ‘ik vind 
dit mooi’.
Ik geef  ( te veel) geld uit aan het 
verenigingsleven en aan midden de 
mensen zijn. 
Ik word blij als ik tengevolge van 
koppig vechten voor een oplossing, een 
wanhopig  iemand een dienst bewijs.
Ik rijd technisch gezien zeer voorbeel-
dig.
Ik haat nooit lang.
Voor ik sterf  wil ik het met God heb-
ben over het hiernamaals.
Ik voel me 20 kg overschapen. 

Woont in de Beukhout-
straat in Houthulst en 
werkt als consulent bij de 
CM. Op politiek vlak is hij 
schepen van nutsvoorzie-
ningen, toerisme en sport.
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Lode Tyberghien

Ik eet graag… nee, veel te graag. 

In de koudere periodes 
mag het gerust een hut-

sepotje zijn en rosbief  met 
bijhorend sausje met erwtjes 

en frietjes zijn zeer te smaken. 
Ik drink… heel graag een Ri-

card als aperitief  en een duvel op 
andere momenten.
Ik ben trots op… onder andere 
mezelf. Als ik mijn levensloop 
doorneem ben ik heel trots op de 
plaats waar ik nu sta in de maat-
schappij. 
Ik hou van... mijn vrouwtje en 
mijn kinderen en van de zalige 
dingen van het leven. 
Ik luister graag naar… mensen 
die het veel beter kunnen vertellen 
dan ik en ik hoor graag rockmu-
ziek. 
Ik bewonder… iedereen, omdat 
elkeen wel iets speciaals heeft en/
of  kan. 
Ik ben veel te… workaholic en 

maak te weinig tijd voor vrije tijd.
Ik word onzeker van… het feit 
dat armoede nog toeneemt in 
plaats van afneemt. In een tijd 
waar wijzelf  niets tekort komen en 
er toch almaar meer mensen zijn 
die in armoede leven. 
Ik geef  (te veel) geld uit… neen 
ik ben eerder een gierigaard. Ik 
neem het soms 10 keer in mijn 
handen vooraleer ik iets koop of  
dan toch niet koop.  
Ik word blij als… een ander ook 
tevreden is. 
Ik rijd… met een fantastische wa-
gen. Iets met 4 ringen als merk.  
Ik haat… als mensen mistevre-
den zijn op me. Ik probeer voor 
iedereen wel te doen maar dat lukt 
mij niet altijd. 
Voor ik sterf  wil ik… nog zoveel 
doen. 
Ik voel me… waw. 

Woont in de Spin-
nerijstraat in Klerken 
en werkt als technisch 
coördinator in het CVO 
( centrum volwassenen-
onderwijs) te Roese-
lare. Op politiek vlak is 
hij  gemeenteraadslid en 
zetelt in de raden van 
bestuur van de VMW 
(Vlaamse maatschappij 
voor watervoorziening) 
en IJzer & Zee (sociale 
woonmaatschappij). Hij is 
ook voorzitter van CD&V 
Houthulst.

Gino Keirsschieter

Ik eet graag… ‘tomaat crevettes’, 
het enige dat geen verrassing is op 

mijn verjaardag.
Ik drink… graag een roden-

bach als dorstlesser en een glas 
wijn bij de maaltijd.

Ik ben trots op… onze gemeen-
te.

Ik hou van… het leven.
Ik luister graag naar een mooie 
speech, onze burgemeester is er be-
dreven in. Ook Herman Van Rom-
puy,  Obama , en vroeger De Gaulle,  
zijn super.
Ik bewonder… mijn vrouw, die 
haar problemen aan de kant zet om 
mijn problemen te helpen op te los-
sen.
Ik word onzeker van de economi-
sche situatie. Iedereen heeft de juiste 
analyse maar niemand de oplossing.

Ik geef  (te veel) geld uit. Ik pro-
beer mijn centen te beheren als “de 
goede huisvader”, zowel   privé als 
in het bestuur.
Ik word blij als iemand anders blij 
is, een beetje in de lijn van “ behan-
del iedereen zoals je zelf  behandeld 
wil worden”.
Ik rijd veel te veel met de auto, we-
gens beroepsomstandigheden.
Ik haat mensen die iemand ver-
oordelen op grond van herkomst of  
afkomst.
Voor ik sterf wil ik het goed maken 
met iedereen die ik ontgoocheld heb.
Ik voel me zelfverzekerd, niet zelf-
voldaan. De zelfvoldane denkt dat 
hij belangrijk is: wat een illusie!

Woont in de Kasteeldreef 
in Houthulst, en werkt als 
commercieel afgevaardig-
de in een houtzagerij. Van 
opleiding is hij licentiaat 
in de economische we-
tenschappen.  Op politiek 
vlak is hij schepen van 
sociale zaken en OCMW-
voorzitter.



8

V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e

De provincie in 2012

Met de Provincie blijven wij in 2012 
investeren in en een warm en sterk 
West-Vlaanderen, voor alle West-
Vlamingen. 
Maar we doen dit niet blindelings. We 
zorgen immers voor een verantwoorde 
begroting, die trouwens ook rekening 

houdt met de mogelijkheden 
voor de komende legislatuur. 

Dit doen we door ieder jaar 
opnieuw een stukje van de beschik-

bare middelen opzij te zetten in een 
‘spaarpot’. Zo heeft de Provincie in 
moeilijke financiële tijden altijd een 
reserve waaruit kan geput worden. Dat 
we dit zonder nieuwe belastingen of  
belastingverhogingen kunnen doen, 
heeft net te maken met het rationeel en 
financieel verantwoord beleid  dat we 
elk jaar voeren. Desalniettemin doen 

we met de Provincie heel wat inspan-
ningen om West-Vlaanderen nog 
aantrekkelijker te maken, zowel voor 
burgers, bedrijven, verenigingen…  en 
dit binnen zowat alle maatschappelijke 
domeinen. Neem zeker eens een kijkje 
op www.west-vlaanderen.be .
“Door mensen gedreven” is onze leuze 
en daar kunt u van op aan; bijna  1.000 
personeelsleden zetten zich dagdagelijks 
in om van West-Vlaanderen een nog 
mooiere, warmere en sterkere provincie 
te maken. De Provincie is er voor u!

De Provincie in 2012

De provincie in 2012

De Provincie West-Vlaanderen 
organiseerde in het najaar van 2011 
een groepsaankoop groene stroom. 
Met deze groepsaankoop boden we 

de inwoners de kans om bewust te 
kiezen voor 100% groene stroom 
en ook te profiteren van een 
goedkoper contract juist omdat we 

zoveel burgers samen brengen. Je 
kon deelnemen voor elektriciteit, 
gas of  beide samen.  Op 6 februari 
2012 werd hiervoor een online vei-
ling georganiseerd waarbij energie-
leveranciers hun beste prijs gaven. 
Ook voor bedrijven wordt nog een 
dergelijke veiling georganiseerd. 
Die is gepland voor 6 augustus.

Alsnog interesse?
Neem zeker een kijkje op www.
samengaanwegroener.be  Gezien 
het hoge aantal inschrijvingen 
(44.551!), komt er zeker een ver-
volgverhaal.

Samen opweg naar goedkopere 
groene energie

Provincieraadsleden Johan Blieck (De Panne), Lies Laridon (Diks-
muide) en Eric Huyghe (Koekelare), samen met gedeputeerde 
Guido Decorte (Koksijde).

uw provincieraadsleden


