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Europees president
Herman Van Rompuy
te gast in Gistel

Het was voor ons een grote eer
om Europees president Herman
Van Rompuy als eregast te hebben voor onze Godelieveprocessie. Hij bracht een bezoek aan
de abdij Ten Putte, de kerk, de
Godelieveherberg en het woonen zorgcentrum. Hij maakte zelfs
even tijd voor een babbel met de
van dienst zijnde leden van de
vrijwillige brandweer.

Geslaagde
vakantiewerking
De voorbije vakantie konden de Gistelse kinderen zich ten volle
uitleven in “de Speelvogel”. Het mooie weer, de nieuwe “speeldernis” en de mogelijkheden van de kinderopvang “de Zonnebloem” zorgden ervoor dat alle kinderen een onvergetelijke
vakantie beleefden in fantasierijk spel. Onze dank gaat uit naar
de monitoren en het personeel voor hun onmetelijke inzet en
spelleiding.

Gemeenteraadsleden Andre Decoster, Kelly Osaer, Jef
Pollentier en Jan Willems, samen met schepen Annie Cool,
zijn bijzonder fier op het succes van de vakantiewerking.

Creativiteit troef bij de buitenschoolse kinderopvang
Dit jaar startte de buitenschoolse kinderopvang ‘ De Zonnebloem’ met een
atelierwerking.
Er werd gekozen voor het thema ‘de
jungle’.
De petoetjes, rakkers en skippy’s
verwerkten het thema op hun manier,
kozen voor een passende techniek (klei,
gips, textiel,…) en maakten schitterende
creaties van verschillende wilde dieren.
Het resultaat mag gezien worden: wij
zijn trots op alle Zonnebloemkinderen!
In juni werd de foyer van “de Zonnebloem” omgetoverd tot een expositieruimte waar alle werkjes van de kinderen tentoongesteld worden.

Schepen van jeugd Lieve Dehaemers, OCMW-raadslid Luc Ghyselbrecht en
burgemeester Bart Halewyck poseren met een aantal werkstukjes van de atelierwerking.

Fietsinrijpunt in de kijker

Bestuurslid Henk Catrysse, schepenen Annie Cool en Lieve Dehaemers, OCMW-raadslid
Luc Ghyselbrecht en gemeenteraadslid André Decoster zijn verheugd met de realisatie
van het fietsinrijpunt.

“In het kader van de promotie (door
Westtoer) van Gistel als flandriengemeente, werd op de site van de Oostmolen een fietsinrijpunt ingericht”,
zegt provincieraadslid Annie Cool. Het
bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het Maes-Museeuwmuseum.
Schepen Lieve Dehaemers: “Een
fietsinrijpunt is het ideale start- of
rustpunt vóór of tijdens een fietstocht,
waar men ook de elektrische fiets kan
opladen.” De opvallende design en de
foto’s van onze Flandriens plaatsen het
geheel in de kijker.

Groots straatfeest in
Zevekote
De Zevekotenaren genoten begin
juli van een (eerste) straatfeest. De
Sperestraat werd vrijgemaakt van alle
verkeer en ontving meer dan 200 eters.
Er was kip, ijs, frisdrank, bier, wijn,
een springkasteel, een DJ en ... twee
gemene regenvlagen. Deze konden de
aanwezigen echter niet verhinderen
om te swingen op de straatstenen. Het
initiatief was zo’n succes dat het voor
herhaling vatbaar is.
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De organisatoren van het straatfeest, CD&V-bestuurslid Mira Lannoye en echtgenoot
Wim De Meester, CD&V-bestuurslid en OCMW-raadslid Lut De Coster en echtgenoot
Dirk Cobbaert, Audrey De Cordier en echtgenoot Nigel Van Pamel, blikken tevreden
terug op het succesvolle straatfeest in Zevekote.

De “roze draad” een groot succes
Op 17 mei ging in Zaal Zomerloos “De
Roze Draad” door. 200 aanwezigen
luisterden naar levensverhalen over
borstkanker. Het publiek hing aan de
lippen van Martine Jonckheere (tekst)
en Jo Lemaire (muziek). De opbrengst
van 4500 € werd gegeven aan het Zorghuis - Oostende. Het Zorghuis draait
op vrijwilligers en is een “bijna-alsthuis”-huis voor alleenstaande kankerpatiënten tijdens hun oncologische
behandeling. Het is politiek en religieus
ongekleurd.
De Roze Draad was een activiteit in het
kader van Gistel, Gezonde Gemeente.
Een prachtig voorbeeld zoals CD&V

de toekomst ziet : een samenwerking
tussen gemeente, OCMW, plaatselijke
verenigingen en sponsors ten voordele

Actrice Martine Jonckheere en zangeres Jo Lemaire samen met OCMW-raadslid Lut De
Coster.

50 jaar Gistel-Aulendiebach
140 Gistelnaren waren te gast in het
Duitse Aulendiebach voor de viering

Een emotioneel moment is telkenmale
de ontvangst van alle Gistelnaren in
Aulendiebach.

Traditiegetrouw trekken we op zaterdag
onze voetbalschoenen aan. Ook onze
burgemeester Bart Halewyck deed mee.

van de totale gemeenschap. Lut De
Coster, OCMW-raadslid, was trekker
van de organisatie.

van 50 jaar verbroedering. Het was een
hartelijk weerzien.

De verbroedering is tot stand gekomen
via een Duitse soldaat uit Aulendiebach,
Richard Roth, die tijdens de tweede
wereldoorlog gehuisvest was bij de
familie Vermeersch. De Richard Roth
Strasse werd nu ingehuldigd door onze
Gistelse burgemeester Bart Halewyck en
burgemeester Spamer van Büdingen.

Gezien het méér dan 30 graden warm
was, dienden de dorstigen gelaafd te
worden.

Gemeenteschool
Snaaskerke in het
nieuw
Wij zijn verheugd dat de laatste fase van
de renovatie van de gemeenteschool
achter de rug is. Eerst werden klassen
bijgebouwd en nu is de eetzaal met
extra-klas en ruimte afgewerkt. Ook
de inrichting (meubilair en didactisch
materiaal) werd vernieuwd. Een mooie
realisatie en wij wensen de Snaaskerkse
kinderen, leerkrachten en personeel
veel succes op hun vernieuwde locatie.

Gemeenteraadsleden Jan Willems, Arnold
Stael, Andre Decoster en Kelly Osaer,
bestuurslid Bart Maene en schepen Annie
Cool: “Vanaf september kunnen kinderen,
leerkrachten en personeel terecht in
de vernieuwde infrastructuur van de
gemeenteschool.”
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Aankondiging CD&V-barbecue
Zaterdag 27 september vanaf 19u in
zaal Zomerloos, Sportstraat te Gistel.
Kaarten te bekomen bij de bestuursleden of bij voorzitter Marc Monstrey,
Vaartstraat 37, of via monstrey.cool@
skynet.be of 0494/87 31 83.

Bestuursleden Ruben Cooleman, Kelly Osaer, Roos Sinnaeve en Katelijne Vanderbeke
zijn ook deze keer van de partij om iedereen te ontvangen op de CD&V-barbecue.

Vlnr: burgemeester Bart Halewyck, gemeenteraadslid Kelly Osaer, schepen/OCMW-voorzitter Annie Cool, gemeenteraadslid Arnold
Stael, schepen Lieve Dehaemers, gemeenteraadslid Andre Decoster, OCMW-raadslid Lut De Coster, gemeenteraadslid Jef Pollentier,
OCMW-raadslid Luc Ghyselbrecht en gemeenteraadslid Jan Willems.

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Luc Ghyselbrecht
(luc.ghyselbrecht@scarlet.be)
www.cdenv-gistel.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Onze CD&V-mandatarissen
tot uw dienst

