
Talrijke vragen werden behandeld. Is 
het OCMW er enkel voor leefloners 
en werklozen? Welke rol speelt het 
OCMW voor bejaarden op zoek naar 
een rusthuis? Wat is de link met het 
Stedelijk Ziekenhuis? Wanneer doen 
jongeren een beroep op het OCMW? 
Waarom nog een rusthuis bouwen 
in Roeselare? De huidige problema-
tiek en de gevolgen voor de toekomst 
werden duidelijk geschetst zodat de 
argumenten voor het optrekken van 
een nieuw rusthuis duidelijk werden. 

Na de voorstelling en vragenronde 
volgde de rondleiding. We mochten 
kennis nemen met alle afdelingen en 
kregen in primeur ook de voorstelling 
van de nieuwe afdelingen in aanbouw 
die veelbelovend lijken. 
Het was een zeer verrijkend bezoek 
dat ons een helder en genuanceerd 
beeld gaf over een OCMW in volle 
toekomstontwikkeling. 

Bart Cappoen

Voorzitter JONG-CD&V Roeselare

JONG-CD&V 
bezoekt OCMW

Op zaterdag 19 mei was JONG-CD&V Roeselare te gast in het OCMW 
om Voorzitter Geert Depondt en raadslid Sven De Meulenaere te bevragen 
over de werking en diensten van het OCMW en thema’s aan te kaarten 
die gevoelig liggen bij jongeren. We ondervinden immers dat bij jongeren 
dikwijls een vertekend beeld bestaat over de opdracht en dienstverlening 
van het OCMW.

Voor u ligt een nieuwe editie van 
roeselare.direct, het huis-aan-huis-
blad van CD&V. U zult merken dat 
CD&V-Roeselare leeft! Vernieuwende 
activiteiten, de heropstart van JONG 
CD&V,… We voelen het enthousias-
me. Graag brengen we u een greep uit 
het nieuws van de lokale CD&V-afde-
ling. Indien u meer wenst te vernemen 
over het beleid van uw stad verwijzen 
we graag naar onze website www.roe-
selare.cdenv.be waar u kunt intekenen 
op de nieuwsbrief met meer politiek 
nieuws uit de stad. Zoals u merkt 
wil CD&V-Roeselare u uitgebreid 
informeren. Daarnaast willen we ook 
goed luisteren naar uw opmerkingen, 
vragen en suggesties. Zo kunnen we 
samen verder bouwen aan een Roese-
lare waar het goed is om te wonen, te 
werken en te leven. Laat zeker weten 
wat u er van vindt, we zijn er voor u!

Carine Lefevere & Evelien Cneut

Voorzitter en ondervoorzitter CD&V-Roeselare

Welkom!
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roeselare

Van links naar rechts: Brecht Willaert, Bart Cappoen, Delfien Degroote, Hermes Dochy, Evelien Cneut, 
OCMW-raadslid Sven De Meulenaere en OCMW-Voorzitter Geert Depondt. Ontbreken op de foto: 

schepen Nathalie Muylle, Koen Devoldere
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De uitslag van West-Vlaanderen 
die voor CD&V veel beter was dan 
elders, toont aan dat een partij die 
dicht bij het concrete leven van de 
mensen staat, ook in de hardste storm 
standhoudt. Het komt er voor CD&V 
nu op aan om die verbondenheid te 
verdiepen, om nog meer te luisteren 
naar de zorgen van de mensen en op 
het politieke forum hun stem te zijn.  
Het is pijnlijk dat wij na de verkie-
zingen afscheid moesten nemen van 
twee mensen die in het bijzonder die 
verbondenheid beleefden en in hun 
politieke werk stem waren van de 
mensen. Luc Goutry had een zeer 
lange staat van dienst als Kamerlid 
voor onze partij. Hij was niet alleen 
een politicus die als geen ander de in-
gewikkelde materies van gezondheid 
en zorg beheerste, hij was bovenal 

een politicus die steeds de belangen 
van de kleine mensen vooropstelde 
en aan de nieuwe noden een politiek 
antwoord gaf. Hij was daarbij een 
verdediger van het middenveld en de 
plaats van de vrije non-profitsector. 
Pol Vanden Driessche was pas in 2007 

senator voor CD&V geworden. Intel-
lectueel en volks tegelijk, ontpopte 
hij zich tot een spraakmakende en 
inhoudelijk sterk politicus. Gewezen 
journalist zijnde, kwam hij proble-
men op het spoor waarvan anderen 
het bestaan niet eens afwisten. Hij 
wist verborgen agenda’s van andere 
fracties bloot te leggen. Tevens was 
hij het prototype van de politicus die 
iedereen kende, van God tot klein 

Pierke. Zijn volksverbondenheid was 
onder meer zichtbaar in de domeinen 
van zeer menselijke aard en in het feit 
dat hij, als woordvoerder van Cercle, 
nooit in de loges maar op de tribunes 
plaatsnam.
Die volksverbondenheid moet de 
kracht blijven van CD&V. Het enorme 
netwerk van mandatarissen in pro-
vincie en gemeenten is voor CD&V 
West-Vlaanderen een kracht die onze 
federale en Vlaamse parlementairen 
kan steunen en helpen om de stem van 
de mensen te zijn en hun verantwoor-
delijkheid te nemen. Met de nodige 
westenwind kan het West-Vlaamse 
model de rest van Vlaanderen berei-
ken. In 2004, 2006, 2007, 2009 lukte 
dit, een volgende keer opnieuw.

Yves Leterme

Volksverbondenheid 
moet onze kraCht blijven

13 juni heeft de plaats van de Vlaamse christendemocraten veranderd. 
Verkiezingen kunnen nu veel sneller dan vroeger het politieke landschap 
hertekenen. Niet waar is dat we in een ander land zijn wakker geworden. 
De moeizame tocht naar een regeringsformatie toont dat de problemen 
dezelfde zijn gebleven en de tegenstellingen ook. 
Het is duidelijk dat CD&V onmisbaar blijft om ons land uit het moeras 
te krijgen. Trouwens, alle grote staatshervormingen én alle grote soci-
aaleconomische hervormingen zijn er gekomen met en door de chris-
tendemocraten. Het zal nu niet anders zijn. Daarom moet CD&V weer 
die grote, sterke partij worden. Dat kunnen wij, want CD&V is de enige 
echte volkspartij, verankerd in alle lagen van de bevolking.
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Onder impuls van onze West-
Vlaamse CD&V-parlementsleden 
blijven in alle regio’s masteroplei-
dingen  aangeboden.  In de toekomst 
kunnen er zelfs nieuwe ingericht 
worden. Zij willen hiermee een 
voldoende opleidingsaanbod verze-
keren én een stimulans geven aan 
het toegepast onderzoek van hoge-
scholen en West-Vlaamse bedrijven.  
Dit zijn enkele aspecten van de op 
til zijnde vernieuwing van het hoger 
onderwijs. 

De voorbije maanden debatteerde het 
Vlaams Parlement over de toekomst 
van het Vlaams hoger onderwijs. De 
mastertitel wordt traditioneel afge-
leverd door de universiteit.  Enkele 
masteropleidingen worden echter al 
lang door hogescholen georganiseerd. 
In onze provincie zijn dat industriële 
wetenschappen en kinesitherapie.  
Het debat moest een duidelijke plaats 
geven aan die opleidingen.
Het parlement besliste begin juli dat 
de universiteit in de toekomst àlle 
masterdiploma’s aflevert,  maar dat de 
opleidingen die aan de hogeschool ge-
geven worden op hun campus kunnen 
blijven.  De masters aan HOWEST en 
KHBO kunnen dus in West-Vlaande-
ren blijven. Bovendien worden nieuwe 
masteropleidingen die inspelen op 
behoeftes in het bedrijfsleven en maat-
schappelijke vragen ook mogelijk.  
De West-Vlaamse CD&V-parlement-
sleden Jan Durnez en Sabine Poleyn 
hebben zich bijzonder ingezet voor 
deze regionale verankering van het 
hoger onderwijs en het onderzoek in 
West-Vlaanderen.   Zij vertolkten de 
zorgen en ambities van heel wat West-
Vlamingen.  

Talenten ontplooien
Een ruim aanbod hoger onderwijs in 
de regio biedt immers meer studenten 
de kans een opleiding te volgen die 
aansluit bij hun talenten.  Uit cijfers 
blijkt immers dat West-Vlaamse jon-
geren nu minder vaak een masterop-
leiding volgen. Zo trok in 2006 17 % 
van de West-Vlaamse 18-jarigen naar 
de universiteit, tegenover pakweg ruim 
20 % van de Oost-Vlaamse 18-jarigen. 
Nog sprekender is de vergelijking 
Westhoek - 14 % - en het arrondisse-
ment Leuven waar bijna 28 % aan de 
universiteit start. 

Ondernemen en innoveren
Een ruim aanbod hoger onderwijs in 
de regio garandeert bovendien meer 
onderzoek en zodoende een sterkere 
band met de regionale bedrijven.  
Deze positieve samenwerking tussen 
West-Vlaamse hogescholen en bedrij-
ven wil CD&V versterken.

Doorstroming verzorgen
Naast de regionale verankering van de 
opleidingen moet het hoger onderwijs 
straks ook betere doorstroom mogelijk 
maken van het secundair onderwijs, 
over het hoger beroepsonderwijs naar 
bachelor-, master- en doctoraatsoplei-
dingen. 
Het overstappen tussen deze trajecten 
wordt vereenvoudigd en waar moge-
lijk verkort. Buitenlandse voorbeelden 
tonen nu reeds aan dat dit kan.   

De Vlaamse regering volgde eind juli 
de visie van het parlement en zal dit 
gefaseerd invoeren.   De komende 
jaren zullen de CD&V-parlementsle-
den Sabine Poleyn en Jan Durnez dit 
dossier met West-Vlaamse alertheid 
opvolgen.

Meer info en contact: 
www.jandurnez.be of 
www.sabinepoleyn.be

hoger onderwijs en onderzoek 
hebben toekomst 

in west-vlaanderen

Vlaamse volksvertegenwoordigers Sabine Poleyn en Jan Durnez
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Op 25 mei was er zo de “Dag van de 
buren” waaraan de stad, vanuit het 
sociaal huis ‘WelWel’, een serieuze 
boost heeft gegeven. Het was dan ook 
een schot in de roos want in Roese-
lare namen 35 straten deel! Aan de 
deelnemers werd gevraagd om een 
versierde stoel voor hun deur te zetten: 
het signaal dat iedereen welkom was 
voor een gezellige babbel met de buren 
of toevallige voorbijgangers. Marie-
Louise Lust, een 74-jarige geënga-
geerde vrouw uit Beveren, was één van 
de initiatiefnemers. Ria Vanzieleghem 
sprak met haar.

Ria: Marie-Louise, had jij reeds 
vorige jaren gehoord over de “Dag 
van de buren”? 
M-L: Eigenlijk niet, ik spring regel-
matig eens binnen in het sociaal huis 
”WelWel” en zij hebben mij gevraagd 
of ik het zag zitten om in mijn straat 
iets te organiseren. Ik was onmiddel-
lijk enthousiast om hieraan mee te 
werken. 

Ria: Hoe heb je dat concreet aan-
gepakt? 
M-L: Vanuit het sociaal huis kregen we 
uitnodigingskaarten. Die heb ik bij de 
buren gepost en eveneens persoonlijk 
de mensen warm gemaakt. Ik heb ei-
genhandig een stoel versierd, een rode 
loper uitgerold voor mijn huis en een 
welkomstbordje gemaakt. 

Ria: Was het moeilijk om de buren 
uit hun huis te krijgen voor een 
straatbabbel? 
M-L: Absoluut niet! Er was maar één 
afwezige die door omstandigheden niet 
kon. De oudste was 98 en de jongste 8 
jaar. Iedereen vond het gezellig en ze 
zijn blijven zitten tot 23u. Was het niet 
van het frisse weer, waren ze wellicht 
nog langer gebleven. 

Ria: Moest je ook zelf zorgen voor 
drank en hapjes? 
M-L: Vanuit ”WelWel” kregen we 
Turkse koeken, enkele buren hadden 
wijn, fruitsap en nootjes mee en ik 
heb daarnaast nog 90 toastjes en 80 
belegde broodjes gemaakt. 

Ria: Hoe vond je de ondersteuning 
van de stad? 
M-L: Heel goed. De kers op de taart 
was een optreden van het Spiegelthea-
ter. Iemand van ”WelWel” kwam foto’s 
nemen voor een blijvende herinnering 
en achteraf heb ik nog een bedankings-
kaartje gekregen met de vraag of ik het 
volgend jaar opnieuw zie zitten. 

Ria: Dit was inderdaad mijn vol-
gende vraag: Is dit voor herhaling 
vatbaar? 

M-L: Zeker, ik heb de smaak te pak-
ken! 

Ria: Marie-Louise, in oktober word 
je 75 jaar. Naast je vele andere 
engagementen wil je nog ingaan 
op nieuwe initiatieven. Hoe houd 
je die gedrevenheid vol? 
M-L: Dit is mijn lang leven, ik heb dit 
nodig, onder de mensen zijn, organi-
seren, vriendschap en dankbaarheid 
terugkrijgen. Ik ben al weer actief 
betrokken bij een nieuw groots evene-
ment: Beveren Buust… op 19 septem-
ber. 
Met bewondering en respect heb ik 
Marie-Louise verlaten, een bezige, 
creatieve en sociaal bewogen vrouw. 

Ria Vanzieleghem 

gemeenteraadslid

Dag van de buren
In gesprek met mandatarissen en inwoners
De stad Roeselare wil de kwaliteit 
van het leven en wonen in de wijken 
verhogen. Dit doet ze o.a. door initi-
atieven te stimuleren die de onder-
linge betrokkenheid van bewoners, 
wijkcomités, stedelijke diensten 
en het stadsbestuur versterken. 
Voorbeelden zijn: financiële onder-
steuning van wijkcomités, onder-
steuning leefbaarheidsprojecten, 
jaarlijks ontmoetingsmoment voor 
wijkcomités, buurtbabbels…

Ria Vanzieleghem en Marie-Louise Lust
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Op 4 juli was er de feestelijke opening 
van de heraangelegde straten van de 
wijk ’t Slyperke. 
O.a. de Kraaiaard en de Witte 
Reek werden er officieel geopend. De 
buurtbewoners zijn zeer tevreden maar 
terecht formuleerden zij toch een be-
langrijke bemerking: er was één over-
legmoment met de buurt, kort voor de 
aanvang van de werken.  Hun voor-
stellen voor een betere intekening van 
de parkeerplaatsen konden hierdoor 
onvoldoende meegenomen worden.

Met de inplanting van de bouw is er 
rekening gehouden met een aantal 
basisprincipes waaronder de laagbouw 
,een optimaal zicht voor de bewoners 
op de landelijke omgeving, een makke-
lijk bereikbare parking, een afgesloten 
tuin voor personen met dementie, een 
zuidwest gerichte cafetaria met terras 
en toegang tot de aangelegde tuin.
Het nieuw WZC zal 120 woongelegen-
heden tellen, aangevuld met 3 kamers 
voor kort verblijf. De 120 bewoners 
zullen worden ondergebracht in 8 
afdelingen van telkens 15 bewoners , 
4 vleugels met telkens 2 afdelingen. 
Ieder afdeling heeft 15 kamers, 25m² 
groot , voorzien van alle comfort en 
sanitaire ruimte met een optimaal zicht 
vanuit hun bed naar buiten en naar de 
gang toe , met voldoende privacy, elke 
afdeling heeft ook zijn badkamer en 
dienstlokalen. De dagzaal voor elke 
groep doet dienst als woonkamer waar 
het gezellig vertoeven is, de ruime 
beglazing maken het de bewoner 
mogelijk om zowel de centrale agora 
en de tuinen te overzien. De agora 
bestaat uit een open ruimte tussen de 4 
vleugels en heeft een transparante en 

open indeling met gemeenschappelijke 
ruimtes zoals een lounge-cafetaria, 
bibliotheek,terrassen…Van hieruit 
hebben de bewoners een algemeen 
overzicht van 
zowel de activiteiten en gebeurtenissen 
binnen als buiten het gebouw.
Het OCMW Roeselare heeft een voor-
uitstrevende woonzorgsite uitgebouwd 
, een mooi complex dat in amper een 
tweetal jaar is neergepoot.
De nieuwe wetgeving legt sterk de 
nadruk op samenwerking tussen woon-
zorgcentra en het voorzien in thuis-
zorg. Het WZC De Zilverberg heeft 
daarom de ambitie een open huis te 
worden waar ieder zich thuis voelt.

Opening 
nieuwe straten 
’t Slyperke

NIEUW vanaf oktober 2010:

Rusthuis 
‘WZC De Zilverberg’
Met de bouw van de WZC De Zilverberg wil het OCMW Roeselare verder 
inspelen op de vergrijzing binnen de maatschappij en tegemoet komen aan 
de steeds groter wordende vraag vanuit de Roeselaarse bevolking. Ge-
koppeld aan een nieuw opnamebeleid streeft men ernaar de wachtlijsten 
verder te reduceren.

Gemeenteraadslid Bart Wenes in het gezelschap 
van buurtbewoners Maria Vanhaverbeke, Miet 
Lefevere, Denise Bouvry en Guido Rommel

Burgemeester Luc Martens opent de nieuwe 
straten in aanwezigheid van Raymond Bossu (90 
jaar en de oudste buurtbewoner!) en de talrijk 
opgekomen buurtbewoners

OCMW-raadsleden Brigitte Depoorter 
en Rina Arteel
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De voorbije 10 jaar voerde Vlaan-
deren een intensief stedenbeleid. 
Maar ook plattelandsgemeenten 
kampen met problemen. Ze zijn 
dunbevolkt, uitgestrekt en fiscaal 
arm. 

Het landelijk gebied en de plattelands-
gemeenten vervullen unieke functies 
voor de samenleving zowel voor 
de plattelandsbewoner als voor de 
stedeling : kansen voor landbouw en 
andere economische activiteiten, het 
aanbieden van open ruimte, natuur en 
bossen, stilte en rust, recreatiemoge-
lijkheden, een gezellig dorpsleven,... 
De huidige financiering van de ge-
meenten werkt onvoldoende corrige-
rend voor gemeenten die beschikken 
over veel open ruimte die niets of nau-
welijks iets opbrengt voor de gemeen-
tekas. De Vlaamse regering moet deze 
specifieke problematiek erkennen en 
hier fors op inzetten. De structuur van 
de huidige financiering van de ge-
meenten betekent integendeel eerder 
een stimulans om de open ruimte niet 
te vrijwaren. Onder meer het inwo-
nersaantal bepaalt vooral de financiële 
draagkracht van een gemeente, terwijl 
haar open-ruimte kwaliteiten daarin 

niet of nauwelijks meespelen, zelfs 
integendeel. Daartegenover staan on-
voldoende financieringsinstrumenten 
die gemeentebesturen stimuleren en 
belonen voor het behoud en het dage-
lijkse onderhoud van de open ruimte 
en de landschappelijke infrastructuren 
die daar deel van uit maken. 
Er moet geïnvesteerd worden om de 
bestuurskracht te versterken. Vlaams 

Minister President Kris Peeters zal in 
het najaar een initiatief nemen tot op-
richting van een plattelandsfonds. De 
CD&V- fractie zal de minister in deze 
volop steunen. Vlaams Volksverte-
genwoordiger Jan Verfaillie hoopt dat 
het plattelandsfonds vanaf 2011 of ten 
laatste 2012 in werking kan treden.

Jan Verfaillie

Met het Lambermontakkoord be-
schikt Vlaanderen sinds 2002 over 
meer fiscale autonomie: afschaffen 
van het kijk- en luistergeld, hervor-
ming en verlaging van het regis-
tratie- en schenkingsrecht... Is een 
verdere autonomie op fiscaal vlak 
wenselijk of zal dit enkel leiden tot 
fiscale concurrentie tussen Vlaande-
ren, Wallonië en Brussel?

Het begrip ‘fiscale concurrentie’ is in 
deze slecht gekozen daar het de men-
sen meer schrik aanjaagt dan nodig. 

Het gaat hier niet om elkaar vliegen af 
te vangen maar wel om over de ruimte 
te beschikken om eigen accenten te 
leggen. Goede voorbeelden kunnen 
trouwens inspirerend werken: zo 
hebben Brussel en Wallonië inzake de 
hervorming van het schenkingsrecht, 
Vlaanderen gevolgd zodat alle Belgen 
er baat bij hebben. CD&V wil dat alle 
overheden hun kerntaken kunnen uit-
voeren en daar dus ook de middelen 
toe kunnen genereren.
Het regionaliseren van de fiscale 
bevoegdheden heeft ertoe geleid dat 

zowel gezinnen als ondernemingen 
in Vlaanderen minder belastingen 
betalen (volgens een onderzoek van 
de SERV, Sociaal-Economische Raad 
Vlaanderen gaat het over 2,2 miljard 
euro in 2009 of 9% belastingsverla-
ging). Minder fiscale druk is trouwens 
essentieel om economische groei, 
voldoende werkgelegenheid en onze 
concurrentiepositie ten opzichte van 
het buitenland te vrijwaren. CD&V 
ziet fiscaliteit als een beleidsinstru-
ment voor de deelstaten. Decentralisa-
tie van de belastingsopbrengsten moet 

fiscaliteit als beleidsinstrument  

CD&V vraagt oprichting 
plattelandsfonds
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Het nieuwe onthaalgebouw in het 
provinciedomein De Gavers wordt 
de uitvalsbasis voor tal van activitei-
ten. Kleurrijke figuren op de ramen 
nodigen je uit binnen te komen. 

In de ontvangstruimte krijgt zowel 
de natuurliefhebber als de sportieve-
ling zicht op de mogelijkheden in het 
domein en de omgeving wat betreft 
natuurbeleving, sport en cultuur. Het 
ontstaan van het gebied wordt uit de 
doeken gedaan. Kinderen zijn uiter-
aard welkom en vinden er animatie op 
hun niveau. Je kunt er ook terecht voor 

de aankoop van recreatieve routes en 
natuurpublicaties. Op de verdieping 
bevindt zich een ruimte waar tijdelijke 
tentoonstellingen opgesteld worden. 
Daarnaast zijn er twee klaslokalen 
en een laboklas. Deze infrastructuur 
maakt het mogelijk een gevarieerd 
aanbod van workshops rond diverse 
natuurthema’s te organiseren. Het 
blijft uiteraard de hoofdbedoeling om 
de natuur zo veel mogelijk buiten te 
beleven.  In de toekomst zullen dan 
ook voor scholen, gezinnen, individue-
le bezoekers en verenigingen heel wat 
natuuractiviteiten uitgewerkt worden, 

waar ervaren met alle zintuigen cen-
traal staat. Waterbeestjes scheppen en 
onderzoeken onder de microscoop in 
de laboklas bijvoorbeeld.. De aanwe-
zigheid van heel wat types water - een 
stromende meanderende beek met een 
moeraszone, het Gavermeer en poelen  
- maakt ‘water’ tot een centraal thema. 
‘Het lantaarntje’ - een soort waterjuf-
fer  - wordt onze  symboolsoort die 
je begeleidt bij het ontdekken van 
De Gavers. Tot binnenkort … in De 
Gavers.

Marleen titeca
gedeputeerde provincie West-Vlaanderen

de deelstaten responsabiliseren zodat 
de inkomsten van de deelstaten aan de 
uitgaven gekoppeld kunnen worden. 
Eigen verantwoordelijkheid nemen is 
hier het sleutelwoord. Een deelstaat 
die goed presteert moet daar ook de 
financiële gevolgen van ondervinden. 
Dat is het geval als (een deel van) de 
personen- en vennootschapsbelasting 
rechtstreeks naar die deelstaat gaat. 
Op die manier vaart ook u er wel bij.

hendrik Bogaert
Lid commissie financiën en Begroting

kamer van Volksvertegenwoordigers

Nieuw onthaalgebouw 
in provinciaal domein 
De gavers
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We zijn halfweg de bestuursperiode 2006-2012. Een geschikt moment voor 
reflectie, tijd om onszelf kritisch te laten bevragen door de inwoners van Roe-
selare. Enerzijds kijken we achterom: “Hebben we een goede weg afgelegd?” 
Anderzijds kijken we vooruit en plannen we de toekomst: Hoe willen we dat 
Roeselare er uitziet in 2020, 2030?”
Daarom doen we een warme oproep vanuit de Roeselaarse CD&V-afdeling. We 
nodigen u uit om samen met ons op zaterdag 2 oktober “Rond De Tafel” verle-
den, heden en toekomst te bespreken. U bent van harte welkom!

RonddeTafel  
zaterdag 2 oktober

Het mooie zomerweer en de verzorgde 
barbecue zorgden voor een gezellige 
en volkse sfeer in Den Hazelt. Jong en 
oud toonden zich van hun sportiefste 
kant tijdens een wandel- en fiets-
zoektocht doorheen mooie en minder 
bekende plaatsen in Rumbeke. Na 
de inspanning was er tijd voor pan-
nenkoeken, de prijsuitreiking en een 

gezellige babbel. 
Nieuw was de uitreiking van de 
“oranje pluim”, een jaarlijkse symboli-
sche prijs aan vrijwilligers als erken-
ning voor hun onbaatzuchtige inzet 
voor anderen. Dit jaar werd de Man-
telzorgvereniging Ziekenzorg West-
Vlaanderen in het daglicht geplaatst. 
Het enthousiasme en de inzet van hun 
vrijwilligers bij de zorg voor een chro-
nische zieke of zorgbehoevende uit de 
directe omgeving is onbetaalbaar en 
verdient onze oprechte appreciatie.
Ook volgend jaar wil de partij zo-
veel mogelijk Roeselarenaars bijeen 
krijgen. Dan wordt Beveren de plaats 
van afspraak voor de 4de editie van de 
Zomerhappening.

Zaterdag 2 okt: RonddeTafel - 
evenementenhal Schiervelde Roeselare
Inschrijving en info: Evelien 
Cneut: eveliencneut@hotmail.com 
0499/145348
Zaterdag 30 okt: Halloweenquiz - 
De Zilverlink Rumbeke
Inschrijving en info: Evelien 
Cneut: eveliencneut@hotmail.com 
0499/145348
Zaterdag 21 aug 2011: Zomerhappe-
ning 2011 - De Nieuwe Deure Beveren

Activiteitenkalender

Geslaagde CD&V-zomerhappening in Rumbeke 

CD&V-Roeselare
Sint- Jorisstraat 1 - 8800 Roeselare
Tel: 051/24.39.49
website: http://roeselare.cdenv.be
e-mail: cdenvhuis@skynet.be
Carine Lefevere, voorzitter 
carine.lefevere@hotmail.com
Evelien Cneut, ondervoorzitter, 
bewegingsverantwoordelijke 
eveliencneut@hotmail.com 
Luc Stragier, ondervoorzitter, 
luc.stragier@acd.be 
Chris Vermote, secretaris, 
chris.vermote@telenet.be

Contacteer ons!
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Zondag 22 augustus organiseerde 
CD&V-Roeselare voor de 3de 
maal op rij haar Zomerhappening. 
Met dit evenement wil CD&V elk 
jaar een specifiek deelgebied van 
Roeselare promoten. Door telkens 
een andere deelgemeente in de 
kijker te stellen, wil CD&V haar 
aanwezigheid “midden de men-
sen” benadrukken. Na Beitem/de 
Zilverberg en Oekene was Rumbe-
ke dit jaar de plaats van afspraak. 

CD&V-Halloweenquiz ‘Kwistet wel’
Op zaterdagavond 30 oktober 
Op zaterdagavond 30 oktober organiseert CD&V-Roeselare een quiz in OC de Zilverlink. Leden en sympathisanten, 
vriendenclubjes of geoefende quizzers: iedereen is van harte welkom op deze algemene kennisquiz. Het belooft een 
gezellige en aangename avond te worden waarbij iedereen met een verzorgde prijs huiswaarts keert.
Inschrijven kan in groepjes van 4 personen (16 euro) via eveliencneut@hotmail.com of 0499/145348 
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