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Meer dan 150 
mensen genieten 
van kaas, bier en 

wijn

 Op zaterdag 29 oktober organiseerden we onze jaarlijkse kaas- en wijnavond.  
 Meer dan 150 aanwezigen genoten er van ons aanbod aan kaas, wijn, streek-
bieren en een stand van zaken over de Europese Muntunie en de Euro door Pre-
mier Yves Leterme. De Premier gaf wat extra toelichting bij de financiële crisis van 
de afgelopen periode. Waarom werd de Euro aangevallen? Hoe is het zover kun-
nen komen? Hoe probeerden de Europese Regeringsleiders de Euro te redden? 
Waarom werden bepaalde beslissingen genomen? Al deze vragen werden door de 
Premier beantwoord. CD&V Zonnebeke bedankte de Premier, na afloop, voor de 
inspanningen die hij de voorbije 15 jaar voor Zonnebeke en bij uitbreiding voor de 
hele Westhoek leverde. We zagen heel wat tevreden gezichten en blikken met het 
CD&V-bestuur terug op een geslaagde avond!

Prettige feestdagen
Met de feestdagen voor de deur wensen we jullie, met de voltallige ploeg 
van CD&V Zonnebeke, graag prettige en deugddoende feestdagen toe. 2011 
is bijna ten einde, maar niet getreurd: 2012 staat al voor de deur. We wensen 
jullie allemaal een gezond en gelukkig jaar toe. Een belangrijk jaar voor de 
gemeente met de gemeenteraadsverkiezingen. Het beleid voor de komende 
zes jaar kunnen jullie mee bepalen op zondag 14 oktober.
Op 20 januari heffen wij het glas op het nieuwe jaar in Zaal Open Deur 
te Beselare. Rik Torfs beloofde alvast om mee te komen klinken met ons. 
Iedereen is hierop welkom!
Voor meer informatie omtrent onze werking kunnen jullie steeds terecht bij 
onze bestuursleden, maar ook op onze vernieuwde en up-to-date website: 
www.zonnebeke.cdenv.be
Neem zeker eens een kijkje! 

Klinken op het 
nieuwe jaar met 

Rik Torfs

Op vrijdag 20 januari 2012 klin-
ken we op het nieuwe jaar in Zaal 
Open Deur in Beselare. Vanaf  20u 
is iedereen welkom. We hopen er 
jullie alvast te mogen ontmoeten. 
Niemand minder dan Senator Rik 
Torfs zal samen met ons allen het 
glas heffen op een spetterend, 
deugddoend en gezond 2012!
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Samen op weg naar goedkopere groene energie

Provinciebegroting 2012 goedgekeurd

Iedereen kan vrijblijvend inschrijven 
vanaf  1 november 2011 tot eind ja-
nuari 2012. Op 6 februari 2012 wordt 
een online veiling georganiseerd 
waarbij energieleveranciers hun beste 
prijs geven. Kort daarna ontvang je 

een persoonlijk voorstel en heb je een 
maand de tijd om op dit voorstel in 
te gaan. De datum van overstap kan 
je kiezen tussen 15 april 2012 en 30 
september 2012. Het nieuwe contract 
is geldig voor één jaar. 
Met al je vragen kan je terecht op het 
nummer 0800/18 711, of  via samen-

gaanwegroener@ichoosr.com
In vele West-Vlaamse gemeenten 
worden ook infoavonden georgani-
seerd.
De data van die infosessies, maar ook 
alle info over de actie en het inschrijf-
formulier vind je op www.samengaan-
wegroener.be

Dit doen we door ieder jaar 
opnieuw een stukje van de 
beschikbare middelen opzij 
te zetten in een ‘spaarpot’. 
Zo heeft de Provincie in 
moeilijke financiële tijden 
altijd een reserve waar-
uit kan geput 
worden. Dat 

we dit zonder nieuwe 
belastingen of  belas-
tingverhogingen kunnen 
doen, heeft net te ma-
ken met het rationeel en 

financieel verantwoord 
beleid  dat we elk 

jaar voeren. 

Desalniettemin 
doen we met de 
Provincie heel wat 
inspanningen om 
West-Vlaanderen 
nog aantrekkelij-
ker te maken, zo-
wel voor burgers, 
bedrijven, vereni-

gingen…  en dit binnen zowat 
alle maatschappelijke domeinen. 
“Door mensen gedreven” is 
onze leuze en daar kunt u van 
op aan; bijna  1.000 personeels-
leden 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 West-Vlaan-
deren organiseert in het 
najaar van 2011 een groeps-
aankoop groene stroom. 
Met deze groepsaankoop 
bieden 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 bur-
gers samen brengen. Je kan 
deelnemen voor elektrici-
teit, gas of beide samen.

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. 
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CONTACT
Uw CD&V-provincieraadsleden uit de regio

Campagne ‘hang het beest niet uit in het verkeer’

Bercy Slegers
Speiestraat 20, 8940 Wervik. 
Tel: 0495/29.52.28, e-mail: 
info@bercyslegers.be. Door 
de installatie van de nieuwe 
federale regering werd 
Berry deze maand volksver-
tegenwoordiger. Daardoor 
kan ze niet langer zetelen in 
de provincieraad. Wij wen-
sen Bercy alle succes toe in 
haar nieuwe functie

Dirk Deraeve
Houthulstseweg 16, 8920 
Langemark-Poelkapelle. 
Tel/fax: 057/48.88.89, 
e-mail: Dirk.deraeve1@
telenet.be. Hij is ook sche-
pen in zijn gemeente, ook 
via die diensten kunt u hem 
dus bereiken.

Els Morlion
Klijtgatstraat 2, 8902 Hol-
lebeke. Tel: 057/466514, 
e-mail: els.morlion@west-
vlaanderen.be

Christof Dejaegher
Beluikstraat 1, 8970 Pope-
ringe. Tel: 057/33.94.58, 
e-mail: christof.dejaegher@
west-vlaanderen.be
Hij is ook burgemeester in 
zijn gemeente, ook via die 
diensten kunt u hem dus 
bereiken.

De campagne wil jongeren uit het 
secundair onderwijs (12 tot 18 jaar) 
aanzetten om veilig te fietsen. De 
ondertitel van de campagne luidt ‘rij 
veilig en breng je fiets in orde’. Met een 
reglementaire fiets rijden en de ver-
keersregels volgen is de boodschap. 
Aan de campagne zijn ook fietscon-
troles gekoppeld: alle West-Vlaamse 
politiezones en preventiewerkers orga-
niseren fietscontroles. 
Ook is er een fotowedstrijd aan de 
campagne verbonden: de Provincie 
daagt de jongeren uit om een originele 

foto over de campagne te posten op de 
netlog-campagnesite. De leukste foto’s 
worden beloond met gratis filmtickets. 
De Provincie voert de campagne via 
de verschillende jongerenkanalen: de 
jongerenzender TMF en Kinepolis 
vertonen de spot met het beest in de 
hoofdrol. 

Meer info:  www.west-vlaanderen.be/mobiliteit 
en  http://nl.netlog.com/hanghetbeestnietuit 

Tussen 15 oktober 2011 en 
15 februari 2012 loopt voor 
het tweede jaar op rij de 
campagne ‘Hang het beest 
niet uit in het verkeer’.

www.west-vlaanderen.cdenv.be
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Voor een plezant, veilig en leerrijk schooljaar

Nog geen CD&V-lid? Tijd voor actie!

De kaart bevatte een wens “voor een 
plezant, veilig en leerrijk schooljaar”. 
Hiermee wilden we kinderen en 
ouders tegelijk ook drie belangrijke 
kernwoorden meegeven bij het naar 
school gaan. 

Plezant
De schooltijd is een belangrijke peri-
ode in de ontwikkeling van kinderen, 
het is dan ook heel belangrijk dat ze 
deze periode zo leuk mogelijk kunnen 
doorbrengen.

Veilig
Voor ons is het heel belangrijk dat 
kinderen in Zonnebeke op een veilige 
manier naar school kunnen gaan. Dit 
is al altijd één van onze grootste aan-
dachtspunten geweest en dat zal het 
ook blijven bij de geplande werken in 
de omgeving van scholen.

Leerrijk
Kinderen zijn de toekomst van onze 
gemeente. Het is dan ook belangrijk 
dat ze voldoende kunnen bijleren tij-

dens het schooljaar en van onderwijs 
op een goed niveau kunnen genieten. 
Zij zullen immers allemaal samen de 
toekomst van onze gemeente bepalen.
We wensen alle kinderen, ouders, 
vrijwilligers, medewerkers, leerkrach-
ten en directieleden alvast een deugd-
doend jaareinde en een heel goed 
tweede semester toe!

Wilt u mee vorm geven aan de Zonnebeekse politiek of  op de hoog-
te blijven van onze activiteiten? Wij bieden u hier graag de mogelijk-
heid toe. U kunt via http://www.cdenv.be/nu-lid-worden lid worden. 
Geen internet ? geen probleem: U kunt ook contact opnemen met 
onze ledenwerver, Marc Verstraete (Schipstraat 46 in Passendale of  
051 77 94 63). Marc regelt alles dan via “de papieren weg”.
Heeft u vragen, problemen, interesse, … betreffende het bestuur 
van onze gemeente, neem dan zeker contact op met onze voorzitter 
Sandy Degroote (Groenestraat 14 in Zonnebeke of  0477 66 80 74).

Op 1 september, bij de start van het nieuwe schooljaar, 
wilden we met CD&V Zonnebeke alle kinderen die in 
Zonnebeke terug naar school gingen een kleine atten-
tie geven. Deze bestond  uit  een leuke postkaart met 
een hippe, oranje schoenveter erdoor geknoopt. Aan de 
schoolpoorten in Beselare, Geluveld, Passendale en Zon-
nebeke stond er telkens iemand klaar om alle kinderen 
hun kaart aan te bieden.
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