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Koop de oranje handschoenen en
steun een goed doel

“Gistelen”

in de decembermaand
Met deze actie willen we het winkelen in Gistel stimuleren. En dat zowel bij de plaatselijke middenstand als op
de maandag- en vrijdagmarkt”, zegt schepen van middenstand Annie Cool. Iedereen kan deelnemen. De stad
voorziet een prijzenpot van €1000.
Om het kerst- en eindejaarshoppen nog aangenamer te maken, werd ook sterk geïnvesteerd in kerstverlichting.
Wie op een spaarkaart bij 10 verschillende handelaars of marktkramers stempels verzamelt, maakt kans op
een waardebon. Het volstaat om een volle spaarkaart te deponeren in een urne die centraal op de maandagmarkt, in het administratief centrum Choupana in de Hoogstraat en de Sansuniek in de Stationsstraat staat.
De actie loopt nog tot 31 december 2013.
Begin januari 2014 worden de winnaars uitgeloot. De lijst met de winnaars verschijnt op de website van Gistel
(www.gistel.be) en ligt ter inzage bij de deelnemende handelaars en marktkramers.

Bestuursleden Wim Verkempinck, Gaby Buffel en Roos Sinnaeve, schepen Annie
Cool, burgemeester Bart Halewyck, schepen Lieve Dehaemers en gemeenteraadslid Arnold Stael op verkennende ronde.

Feestteam CD&V Gistel:
enthousiasme troef
CD&V Gistel is een goed gesmeerde partij waar iedereen zijn
plaats vindt. Nieuwe gezichten die zich kandidaat stelden voor de
gemeenteraadverkiezingen zijn blijvers. Ook zij die niet verkozen
zijn, vonden hun plaats in de Gistelse CD&V-familie.
Zoals elke sterke man of vrouw een goede partner achter zich
heeft, zo kan CD&V-Gistel rekenen op zijn feestteam. Daarbij zijn
een paar nieuwe gezichten die de reeds ervaren politiekers aanvullen. Ze doen een nieuwe wind door de partij waaien.
Het feestteam trekt de organisatie van
activiteiten en kan hierbij rekenen op de

steun van het ganse bestuur. Vooral de
barbecue en het ontbijt met de burgemees-

Walter Kimpe, Armand De Drijver, Ruben Cooleman, Jürgen Maene, Henk Catrysse en
Mira Lannoye aan de gezellige vergadertafel ten huize van Jürgen (Roos Sinnaeve was
verontschuldigd)

ter zijn activiteiten die door hen op punt
worden gesteld. Daarnaast verzorgen zij
onder meer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie,
seniorennamiddag en kaarting.
Het feestteam gaat geen enkele uitdaging
uit de weg.
En dan even de kernleden voorstellen.
Dames eerst !
Mira verzorgt de website en houdt de
verslagen bij, Roos behoedt ons voor
financiële uitschuivers.
Ruben, de spring in het veld, hakt de knopen door en Walter houdt met zijn ervaring het team met de voeten op de grond.
Armand zet overal zijn brede schouders
onder, Jurgen soigneert de leden van het
feestteam alsof het zijn eigen familie is
en Henk, de voorzitter van het feestteam,
organiseert de werking. Zoals je ziet een
enthousiast team en meer moet dat niet
zijn. Met dank voor hun inzet, wensen wij
hen veel geslaagde activiteiten toe.

Witte lintjes

Jeugdforum

CD&V werkte mee aan de wittelintjesactie, een bewustmakingscampagne dat partnergeweld niet kan. Enkele enthousiastelingen uit de regio waren ’s morgens vroeg uit de
veren om witte lintjes te bedelen aan het station van Oostende.

Het Jeugdforum werd onlangs feestelijk
heropend na een grondige opfrisbeurt.
De jeugd van Moere en omstreken kan
opnieuw terecht in hun lokaal.

Bestuurslid Liliane Decorte, regiovoorzitter CD&V Johan Demuyt, bestuurslid Mira
Lannoye, gemeenteraadslid Arnold Stael, schepen/OCMW-voorzitter Annie Cool en
de echtgenote van Johan Demuyt waren er bij aan het Oostendse station.
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Schepen van jeugd Lieve Dehaemers,
ereschepen en medestichter van het
Jeugdforum Etienne Vandenberghe,
gemeenteraadslid Arnold Stael en bestuurslid Roos Sinnaeve klinken op het
heropgefriste Jeugdforum.

Geboortedreef
De bomen in de Beekstraat werden
gerooid omdat sommige rot waren of
de wortels het wegdek beschadigden.
Er wordt een nieuwe mooie bomenrij
aangeplant met linden en elzen. Het was
het ideale moment om er ook een geboortedreef van te maken.
In Gistel kunnen ouders voor hun kind,
dat in het voorbije jaar geboren is, een
boom planten. Jaarlijks wordt het initiatief hernomen in samenwerking met de
Gezinsbond en Natuurpunt en het kadert
in de dag van de natuur.

Gistel ruim
aanwezig op
Innesto-congres
De vernieuwende beweging binnen
CD&V bereikte zijn hoogtepunt op
het Innesto-congres in Centerparks
De Vossemeren in Lommel. Aan dat
congres nam een sterke delegatie van
CD&V-Gistel deel. Er werden standpunten bepaald over o.a. onderwijs,
zorg, werken, wonen, mobiliteit, ondernemen, gezin, cultuur en vrije tijd.

Voorzitter Marc Monstrey, OCMWvoorzitter/schepen Annie Cool, Marianne
Thyssen, europarlementslid, bestuurslid
Henk Catrysse, nationaal CD&V-voorzitter
Wouter Beke en bestuurslid Mira Lannoye
op het Inneso-congres in Lommel.

Gemeenteraadsleden Kelly Osaer en Arnold Stael, het gezin Sophie Sys-Dries Snaet met
kinderen Laurien, Helena en Elias in de wieg, OCMW-raadslid Lut De Coster, bestuurslid
Roos Sinnaeve, gemeenteraadsleden Jef Pollentier en Andre Decoster, het gezin Lies
Soenens–Wouter Vanhecke met dochter Lena en gemeenteraadslid Jan Willems

CD&V-barbecue
opnieuw groot succes !
De jaarlijkse CD&V-barbecue in september lokte opnieuw heel wat volk.

De zaal loopt langzaam vol ; een kleine
700 personen kwamen smullen op onze
barbecue

Bestuurslid Ruben Cooleman, gemeenteraadslid Kelly Osaer, bestuurslid Roos
Sinnaeve en sympathisante Katelijne
Vanderbeken achter de aperitiefbar

Naast onze eigen mandatarissen, mochten wij nog enkele bijzondere gasten verwelkomen: schepen Annie Cool, federaal
volksvertegenwoordiger Roel Deseyn,
burgemeester Bart Halewyck en staatssecretaris Hendrik Bogaert

Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Verstreken schoof mee aan tafel

Staatssecretaris Hendrik Bogaert deed
een praatje met vele aanwezigen

Gemeenteraadsvoorzitter Jan Willems en
burgemeester Bart Halewyck in gesprek
met een frisse pint aan de toog
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bijna open

De restauratiewerken aan de geklasseerde
Godelieveherberg uit 1654 in de Tempelhofstraat zijn zo goed als gedaan. We
verwachten de opening kort na nieuwjaar.

Gemeenteraadsleden Kelly Osaer en Andre Decoster, schepen Lieve Dehaemers
en burgemeester Bart Halewyck aan de
te restaureren herberg, die beeldbepalend is in ons centrum.

Dag van verzet tegen armoede
“Armoede is veel meer dan het hebben
van financiële problemen”, zegt OCMWvoorzitter Annie Cool. “Het is ook niet
meer volwaardig kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk gebeuren zoals
onderwijsmogelijkheden, gezondheid, vrije
tijd,… Mensen kiezen zelf niet voor een
leven in armoede, maar komen er in terecht
omwille van verschillende redenen. Ze verdienen het om eens verwend te worden.”
Daarom organiseerde het Sociaal Huis
in Gistel een ontbijt op de “dag van
de armoede”. Het OCMW en de SintVincentiusvereniging hebben hun klanten
uitgenodigd op 17 oktober 2013 voor een
gratis ontbijt in zaal De Burcht/Ons Huis.
Er waren 101 mensen ingeschreven: 78

volwassenen, 14 kinderen. Negen leerlingen van het Atlas Atheneum Gistel hebben
het ontbijt klaargemaakt. De Provincie
West-Vlaanderen en andere lokale partners
werkten mee aan de actie: De Sint-Vincentius-vereniging, Stad Gistel, dagcentrum
van Duinhelm ART-uur, Atlas Atheneum
Gistel, de Spar Gistel en enkele vrijwilligers,
waaronder ACW-Gistel.
Het Atlas Atheneum was één de twee winnende scholen in België van de projectoproep www.jongerentegenarmoede.be van
de staatssecretaris voor Maatschappelijke
Integratie en Armoedebestrijding Maggie
De Block, die ook aanwezig was. Zij was
lovend over het initiatief.

Nieuwjaars-

receptie CD&V
Vrijdagavond 3 januari 2014 vanaf 19u30
Centrum Ons Huis, Zaal De Burcht, op de
Markt te Gistel
Iedereen van harte welkom
In naam van de
mandatarissen en de
bestuursleden nodigt
CD&V-voorzitter
Marc Monstrey alle
Gistelnaars uit op de
CD&V-nieuwjaarsreceptie. Vlaams
minister Hilde Crevits
is onze gast.

Seniorennamiddag
Zaterdag 4 januari 2014 vanaf 14u
Centrum Ons Huis, Zaal De Burcht,
op de Markt te Gistel
koffie met gebak
muzikale omkadering
toegang gratis, vooraf inschrijven
noodzakelijk tegen ten laatste 3 januari bij
de bestuursleden of de voorzitter Marc
Monstrey, Vaartstraat 37, of via monstrey.
cool@skynet.be of 0494/87 31 83
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ACW-vrijwilliger Maurits Vanhoutte, bestuurslid Liliane Decorte, vrijwilligers van de
St. Vincentiusvereniging Rita Vandenbussche en Godelieve Wallyn, OCMW-raadslid
Luc Ghyselbrecht, staatssecretaris Maggie De Block, schepen-OCMW-voorzitter Annie
Cool, en ACW-bestuurslid Simonne Vercruysse waren van de partij.

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

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

Uw lokale contactpersoon
Luc Ghyselbrecht
(luc.ghyselbrecht@scarlet.be)
Annie Cool (monstrey.cool@skynet.be)
Arnold Stael (arnold.stael@skynet.be)
www.gistel.cdenv.be
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv
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