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Luisteren naar 
de toekomst 

Een gemeente moet durven vooruit 
kijken en met onze CD&V-man-
datarissen doen we dat! Iedere keer 
weer die verantwoordelijkheid opne-
men, telkens weer luisteren naar en 
werken met opbouwende kritiek en 
telkens op zoek gaan naar de groot-
ste gemeenschappelijke deler in het 
belang van alle Stadenaars. “Straks” 
zijn het gemeenteraadsverkiezingen 
en vele mensen vragen mij nu al 
“… en hoe gaat het?” Wel, binnen 
onze CD&V afdeling Staden zijn we 
rustig bezig met een stevige ploeg 
op poten te zetten, een echte hechte 
ploeg, want dat is ONZE sterkste 
eigenschap: ploeg vormen!  
Met deze nieuwe ploeg nieuwe, 
echte plannen durven voorstellen 
voor de verre toekomst, als het ware 
“luisteren naar de toekomst.” Geen 
goedkope oneliners of  oogver-
blindende eyecatchers zoals we ze 
zoveel zien bij de anderen. Neen, 
niet bij ons, maar wel verder durven 
dromen dan 2012, goed en degelijk 
bestuur met zin voor initiatief, met 
verfrissende ideeën en met een echte 
honkvaste visie op morgen. Ons 
laten uitdagen om de Stadenaar in 
de toekomst nog beter te dienen… 
Daar gaan we voor bij CD&V! Ik 
wil via deze weg voor de zoveelste 
keer mijn diepe  waardering uitspre-
ken voor al mijn mandatarissen die 
een sterk team vormen. Een warm 
team dat respectvol en vol vertrou-
wen de toekomst van onze gemeen-
te mag uittekenen. Echt luisteren 
naar de toekomst!

Koenraad Claeys
Voorzitter CD&V Staden

www.cdenvstaden.be

De toekomst luistert

Vanuit onze plaatselijke CD&V- afdeling willen we jullie 
eerst en vooral een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 
Nieuwjaar toewensen. 
2011 ligt bijna achter ons… het was alweer een jaar waar we 
als CD&V–ploeg hard gewerkt hebben om onze plaatselijke 
gemeenschap verder uit te bouwen. De werken her en der 
in Staden zijn daar het bewijs van, alles volgens plan - het 
woon en zorgcentrum, de vele wegenwerken om onze infra-
structuur te verbeteren en veilig te maken - resultaten waar 
we straks allen fier op zullen zijn. Je hoort het nu al bij de 
mensen op straat: “Het zal schone zijn.”

Via dit huis-aan-huisblad willen wij u ook uitnodigen 
voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats 

op vrijdag 3 februari 2012 vanaf 19.30 uur in zaal 
“De Gouden Hoorn” te Staden. Misschien is het een 

mooie kans om u eens te mogen ontmoeten. 
Samen kunnen we dan het glas heffen op het nieuwe jaar.

We wensen u vanuit de CD&V-ploeg 
al een voorspoedig 2012.

NieuWJaarSreCeptie
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WZC De OeVer

De aanpak van de ouderzorg dient 
zich dan ook te richten op verschil-
lende deelgroepen, elk met een 
specifieke aanpak en ondersteuning. 

Voor actieve senioren is 
ontmoeting, beweging, in-

formatie en zinvol bezig zijn 
en dus hopelijk ook vrijwil-

ligerswerk, een aandachtspunt. 
Voor hen die nog iets minder 

actief  kunnen zijn, is vooral de 
mogelijkheid om zelfstandig te wo-
nen en te leven, een grote uitdaging. 
Daarom verdienen thuisondersteu-
nende diensten, begeleiding rond 
hulpverlening aan huis en aangepast 
wonen de nodige beleidsaandacht.

Via de uitbouw van een lokaal 
dienstencentrum en gespecialiseerde 
informatie en ondersteuning kan 
het OCMW hierin een belangrijke 
vernieuwende rol gaan opnemen. 
De uitbreiding van thuis en zorg-
diensten, de ontwikkeling van een 
sociaal restaurant, de start van een 
telefoonster ‘de fonkel’, overleg en 
betrokkenheid van alle lokale hulp-

verleners, zijn hierin maar een aantal 
voorbeelden.

Bij vergrijzing zijn we snel geneigd 
alleen maar te denken aan rusthui-
zen, doch is er duidelijk veel meer.  
De ‘residentiële‘ zorg blijft  uiter-
aard een heel grote uitdaging voor 
de toekomst. Zowel naar opvang 
mogelijkheden , als naar huisvesting 
en verzorging zelf.  De bouw van 
het nieuwe WZC De oever komt 
dan ook niets te vroeg om deze 
uitdagingen aan te pakken. 

Hans Mommerency
Voorzitter OCMW

De vergrijzing is één van de 
grote uitdagingen waar we 
met z’n allen werk moeten 
van maken.  De vergrijzing 
is echter een complexe 
zaak. Het gaat zowel om 
ouderen die fit en kwik van 
het leven willen genieten, 
als om hoogbejaarden die 
dagdagelijks intensieve 
zorgen en hulp nodig heb-
ben.

Op zondag 6 november 
2011 gingen we met een 
volle bus naar Zeeland.

We zijn vertrokken … langs Brugge 
en Knokke richting Zeeland.
We zwaaiden naar Sergio Herman 
in Cadzand en rond 9.30 uur kwa-
men we aan in Nieuwvliet-bad, onze 
eerste “echte” stop. 
Net daarvoor waren we toch al eens 
een dijk opgewandeld om naar de 
“Zwinvlakte” te kijken. 

Nieuwvliet-bad... pannenschuur een 
“bakkie” koffie en wandelingetje … 
graag! 

De verdronken zwarte polder moet 

je gezien en gevoeld hebben, hier 
deden we een kleine natuurwande-
ling. 

We vervolgden onze weg langs de 
romantische panoramaweg van de 
Westerschelde richting Breskens. 
Honger … jazeker! In de zeil-club 
van Breskens aten we een vissoepje, 
als hoofdgerecht gebakken zee-
baarsfilets met seizoensgroenten en  
als toetje koffie met versnaperingen.
In de namiddag brachten we een 
bezoekje aan het pittoreske Groede.
Maar je kunt Zeeland niet verlaten 

zonder Sluis gezien te hebben en 
dus hebben we daar onze Zeeuwse 
dag afgerond. Bij deze willen we 
dan ook graag onze voorzitter 
bedanken, voor de schitterende 
organisatie van deze daguitstap

CD&V Staden over de grens…

Naar Zeeland
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terugblik op het zomerfeest 
van 3 september 2011

Vanaf  14 uur was iedereen welkom 
in de hangars van constructiebedrijf  
Degryse. Hier konden de mensen 
kiezen tussen een rondleiding in het 
bedrijf  zelf  of  een korte wandeling 
naar het WZC de Oever, waar te-

vens een rondleiding werd gegeven.

In  het bedrijf   Degryse zorgde de 
gastvrouw en CD&V bestuurslid 
Gwendolyn Vandermeersch voor de 
rondleiding en een woordje uitleg 
over wat er in dit bedrijf  allemaal 
gebeurt.  Op de site van  WZC de 
Oever zorgden OCMW voorzit-
ter Hans Mommerency en OCMW 
raadslid Geert Cuvelier voor de 
nodige uitleg . Meer dan 100 men-
sen profiteerden van dit aanbod , 
ook enkele niet-leden toonden hun 
interesse. 

Na dit bezoek werd iedereen ge-
trakteerd op koffie met taart . De 

avond werd ingezet met een glaasje 
Cava waarna de voorzitter nog een 
woordje deed . Hierna was het tijd 
voor een lekkere maaltijd en nadien 
was er nog heel wat tijd over om 
gezellig wat na te praten bij een 
glaasje. 

Geert Cuvelier
Bestuurslid CD&V Staden

CD&V senioren Kortrijk en roeselare-tielt: 

programma voorjaar 2012 

Als senior bent u belangrijk in onze 
huidige maatschappij! Velen zetten 
zich vrijwillig in voor familie, vrien-
den, verenigingen, en ga zo maar 
door.  Maar de senior in Vlaanderen 
heeft ook eigen noden en verlan-
gens.

Wij willen daarom het christen-de-
mocratische gedachtegoed verrijken 
met de senioren-visie op actuele en 
overkoepelende onderwerpen. Dat 
doen we via diverse activiteiten. 

Amper 1 euro extra betalen bij uw 
lidgeld en dan bent U lid van de 
CD&V senioren en wordt U telkens 
uitgenodigd op onze bijeenkomsten.

Wij hopen u eens te mogen ontvan-
gen.  Tot dan!

Groeten namens de regiovoorzitters, 
Pieter Demeyere, Kortrijk en Jos 
Vande Walle, Roeselare-Tielt

Noteer alvast in uw agenda
Maandag 16 januari 2012 om 14.00 uur

“politiek en Media”.
Gastspreker: Johan Verstreken, Vlaams parlementslid
Zaal: Ruytershove, Manegemstraat 37, Izegem

Maandag 19 maart 2012 om 14.00 uur

“Van Nationale naar europese politiek”
Gastspreker : Marianne Thyssen, Lid van het Europees Parlement
Zaal: Lindelei, Stationsstraat 21a,  Lendelede 

Maandag 21 mei 2012 om 14.00 uur

“Ouderenzorg nu”
Gastspreker: Bernard Bruggeman, Gedelegeerd bestuurder van groep 
GVO (Groepering Voorzieningen Ouderenzorg) uit Kortrijk
Zaal: Ruytershove, Manegemstraat 37, Izegem

Meer info omtrent deze activiteiten bij onze plaatselijke senioren: 
Mevrouw Cecile Van den Bulcke-Schabaillie; tel: 051/20 38 96  

of de Heer Gabriël Defoort; tel: 051/20 34 96               

Op zaterdag 3 september 
hielden wij naar jaarlijkse 
gewoonte ons zomerfeest. 
Dit jaar was het de beurt 
aan deelgemeente Oost-
nieuwkerke om een pro-
gramma in elkaar te steken 
en te organiseren. 
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Lid worden van CD&V?

Voor de nieuwkomers hanteert CD&V een welkomsttarief: een eer-
ste gezinslid betaalt 5 euro, bijkomende gezinsleden betalen slechts 

4 euro.  er is tevens een gunsttarief van 7 euro voor 60-plussers,  
-26 jaar, en personen met een handicap. een bijkomend lidmaatschap van 

JONGCD&V, Vrouw en Maatschappij en CD&V senioren bedraagt respectie-
velijk € 2,50; € 2,40 en € 1.

Wat krijgt u hiervoor in ruil?
U bent lid van een sterke ledenbeweging.

U krijgt 10 maal per jaar het ledenblad “Ampersand”
U bent welkom op tal van plaatselijke, regionale en nationale activiteiten 

(nieuwjaarsreceptie, zomerfeest … )
Elk jaar vindt nationaal een “nieuwe ledendag” plaats

Elk lid dat zich schriftelijk engageert, kan tevens lid worden van het partijbestuur van onze afdeling, 
u krijgt er inspraak in het beleid van de CD&V mandatarissen in onze gemeente Staden.

Overtuigd? Neem dan contact op met onze voorzitter Koenraad Claeys; tel: 051/ 70 46 31 of  met de leden-
verantwoordelijke: Chris Neyt, Sint-Jansstraat 40 te Staden; tel: 051/70 11 06 of  mail naar info@cdenvstaden.be
Meer info omtrent het reilen en zeilen van onze lokale CD&V-afdeling, 
vindt op onze website: www.cdenvstaden.be

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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WELKOM
NIEUW JAAR

Colofon

hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggevers ter plaatse:  
Jos De Wachter 
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever:  
Jonathan Cardoen
re(d)actieadres:  
cd&v-Direct, Wetstraat 89
1040 Brussel  
e-mail: direct@cdenv.be


