
bekijk in uw browser   |   pas uw e-mailadres, gegevens en voorkeuren aan   |   uitschrijven  

 

9 januari 2015  
 

 

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Het moment om goede 

voornemens te maken, om doelen te stellen. CD&V wil slechts één 

voornemen maken: we pakken de toekomst vast. Samen. We gaan 

ervoor, we nemen onze toekomst in handen, we kijken vooruit met 

een ruime blik. We hopen u daarbij te inspireren en te motiveren om 

dat ook te doen, op eender welke manier. Of dat nu gaat om het 

veranderen van een persoonlijke gewoonte, het aanpakken van een 

probleem in uw gemeente, het meewerken aan een project, we doen 

het samen. Samen pakken we de toekomst vast. En we wensen 

iedereen daarbij een fijn, liefdevol, gezond en warm 2015. 

 

Wil u graag samen met ons het glas heffen op het nieuwe jaar? 

Schrijf u dan als CD&V-lid in via het inschrijvingsformulier. Opgelet, u 

kan enkel naar de nieuwjaarsreceptie komen op vertoon van lidkaart 

of uitnodiging. 

Lees meer  

 

 

Deze en volgende maand vinden opnieuw in elke Vlaamse provincie 

de studie-informatiedagen plaats. Voor het eerst is er in elke 

provincie een avondopening op donderdagavond. Met deze 

nocturnes willen de Centra voor Leerlingenbegeleiding en het 

Ministerie van Onderwijs en Vorming leerlingen, ouders en andere 

geïnteresseerden nog meer kansen bieden om kennis te maken met 

het studie- en beroepsaanbod na het secundair onderwijs. Minister 

van Onderwijs Hilde Crevits hecht veel belang aan een juiste 

studiekeuze: “Het is belangrijk dat leerlingen en ouders weten wat de 

 

Naar aanleiding van de 

terreurdaden in Parijs, met op 

woensdag 7 januari de aanslag in 

de gebouwen van het Franse 

satirische magazine Charlie Hebdo, 

wenst CD&V haar solidariteit uit te 

spreken met de slachtoffers. We 

betuigen ons diepste medeleven 

aan alle betrokkenen. 

 

Daarnaast willen we een menselijk 

signaal de wereld insturen: een 

aanslag op de persvrijheid is een 

aanslag op het hart van elke 

samenleving en op één van de 

fundamenten van de democratie. 

 

Onze badge ‘Samen solidair Je 

suis Charlie’ werd door vele 

parlementsleden, over de 

partijgrenzen heen, opgespeld. Een 

sterk signaal voor democratie en 

persvrijheid.  

Lees hier het opiniestuk van 
Wouter Beke 

 

 

Interesse om lid te worden van 

onze partij? Aarzel niet, want als 

nieuw lid betaalt u het eerste jaar 

een voordeeltarief van slechts 6 

euro.  
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verschillende studiemogelijkheden zijn, waar ze informatie over 

beroepen kunnen vinden en welke specifieke opleidingen er bestaan, 

zodat ze een goede keuze kunnen maken. De Vlaamse overheid 

helpt daaraan mee door initiatieven te organiseren zoals de SID-

inbeurzen.” 

Lees meer  

 

 

Minister van Justitie Koen Geens neemt akte van de beslissing van 

de dokters die de heer Frank Van den Bleeken behandelen, om niet 

verder te gaan met de euthanasieprocedure. De persoonsgebonden 

motivering van deze beslissing maakt deel uit van het medisch 

beroepsgeheim. Geens laat de heer Van den Bleeken overbrengen 

naar het onlangs opgestarte forensisch psychiatrisch centrum in 

Gent. De bedoeling is een observatie met het oog op een 

aangepaste behandeling dan wel op de ontwikkeling van een 

aangepast zorgtraject. 

Lees meer  

 

 

Op 26 december 2014 overleed oud-premier en minister van Staat 

Leo Tindemans op 92-jarige leeftijd. Weinigen voor en na hem 

slaagden erin onze ideologie en verhaal op dezelfde wijze bij het 

ruime publiek binnen te brengen. Op 3 januari namen we samen met 

velen afscheid van een absoluut boegbeeld en begeesterd spreker. 

CD&V biedt zijn familie haar diepste blijken van medeleven aan. 

Lees meer  

 

In de media  

Inge Vervotte  

Op die manier geniet u van tal van 

voordelen zoals ons maandelijks 

ledenblad Ampersand, de 

wekelijkse digitale nieuwsbrief, 

unieke WIJ-activiteiten, exclusieve 

toegang tot het CD&V-ledenportaal, 

korting op het tijdschrift CDR, 

uitnodigingen voor nationale, 

regionale en lokale ledenactiviteiten 

en zo veel meer. 

Ik wil lid worden!  

 

 

De Nationale Nieuwjaarsreceptie 

van 24 januari (Eskimofabriek 

Gent) wordt mee voorbereid door 

de werkgroep ‘Handicap & 

SAMENleven’.  

 

Deze groep wil in de toekomst een 

aantal activiteiten uitwerken rond 

handicap en de samenleving. De 

verantwoordelijken zijn op zoek 

naar gelijkgestemden die hier mee 

de schouders willen onder zetten.   

 

Kent u mensen (met een 

beperking) uit uw afdeling die 

hiervoor interesse kunnen hebben?  

Laat het ons zeker weten via 

svanvaerenbergh@cdenv.be.  

Dan sturen we hen info en een 

uitnodiging voor een eerstvolgende 

bijeenkomst. 

 

 

Kris Peeters & Wouter Beke eens 

op een 'andere' manier ontdekken? 

Herbekijk dan zeker de uitzending 

van 'Tegen De Sterren Op' (VTM - 
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7 januari 2015) via onderstaande 

link. Lachen geblazen! 

Kijk hier!  

 
 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief op dirk.van.lersberghe@telenet.be omdat u zich online ingeschreven heeft,  

of omdat u lid bent of lidmaatschap hebt aangevraagd. 

Klik hier indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. 
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