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iedereen inbegrepen

examenstress inbegrepen

De examenstress nadert 
eveneens met rasse schreden 
voor onze lokale afdeling 
en haar mandatarissen. Het 
grote examen van 14 oktober 
aanstaande komt steeds dich-
ter bij en ook onze 23 kan-
didaten beginnen de stress 
te voelen en kunnen boven-
staande tips zeker gebruiken.

Toegepast op de komende verkiezin-
gen kan dit het volgende opleveren :
1. Lach! Humor is ideaal om in de po-
litiek iets duidelijk over te brengen. 
2. Imiteer Einstein en relativeer: lokale 
politiek bedrijven is een dienst aan je 
gemeenschap, maar er is nog leven 

naast die politiek.
3. Zorg voor een plek waar je goed 
kan politieken: binnen een goed 
gestructureerde partij, die open staat 
voor diverse meningen en stromingen 
is het aangenamer toeven. 
4. Eet en drink lekker en gezond, 
zodat dit moment ook een ontspan-
ningsmoment wordt: midden de 
mensen zijn, moet op een ontspannen 
manier gebeuren, met een hapje en 
een glaasje (zonder overdaad) wordt 
een discussie soms beter gevoerd.
5. Zzz. Slapen helpt om alles goed 
te onthouden. Politiek bedrijven kan 
slopend zijn voor lichaam en geest: 
lange vergaderingen, nog langere 
navergaderingen (...), sociale contacten 

en netwerken onderhouden, een goed 
evenwicht in dit alles, naast het drukke 
beroepsleven, is zeer belangrijk.
6. Stress? Praten helpt. Politiek is een 
babbelbezigheid, en babbelen brengt 
mensen samen. 
7. Maak een duidelijke planning en 
schema van wat je gaat doen, en... duid 
aan wat je al hebt gedaan. Niets zo fijn 
als een dikke streep te trekken door 
iets wat je helemaal opgelost hebt. 
Oef! Dat lucht op!
Onze drieëntwintig kandidaten waar-
mee u binnenkort kennis zal maken, 
zijn er klaar voor!

Etienne Vancoppenolle,
Voorzitter CD&V Kuurne

{verkiezingskoorts inbegrepen}

Help! Examens! En de bijhorende 
stress. Geen nood: 7 gouden tips 
voor studenten die binnenkort aan 
de slag moeten om te bewijzen dat 
ze de opgedane kennis meester zijn.
1. Lach! Humor is ideaal om je te 
ontspannen. 
2. Imiteer Einstein en relativeer. Je 
moet niet àlles even perfect kennen. 
3. Zorg voor een plek waar je goed 
kan studeren. 
4. Eet lekker en gezond, zodat het 
eetmoment ook een ontspannings-
moment wordt. 
5. Zzz. Slapen helpt om alles goed 
te onthouden. 
6. Stress? Praten helpt. 
7. Maak een duidelijke planning en 
schema van wat je gaat leren, en... 
duid aan wat je al hebt geleerd. 
Niets zo fijn als een dikke streep te 
trekken door iets wat je al helemaal 
geblokt hebt. 
Oef! Dat lucht op!
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JONG CD&V

Allen komende uit verschillende 
takken van het verenigingsleven.  
Jeugdverenigingen, sportploegen, 
cultuurorganisaties,  Jeugdraad, 
KAV,… zijn ons niet onbekend.  
Door onze ervaring weten we ook 
wat er speelt bij de jongeren en 
jonge gezinnen van Kuurne.  Met 
deze kennis willen we zo mee het 
beleid bepalen, niet alleen voor 
de volgende legislatuur, maar ook 
voor de komende generaties.  Want 
naar onze mening zijn jongeren 
de toekomst!  Daarom streven wij 
ernaar dat Kuurnse jeugd en jonge 
gezinnen gehoord worden bij het 
bepalen van het nieuwe beleidsplan.  
Ook zullen we proberen de banden 
tussen de verenigingen te verster-
ken.  Op naar een jong, fris en fair 
Kuurne! 

JONG CD&V team Kuurne

CD&V pakt, naar de komende verkiezingen toe, 
uit met een heel jonge en gemotiveerde ploeg.

Van links naar rechts(zie foto): 
Justien Deprez, Lysanne Vanpoucke, Robbe Bleuzé, Nicolas Moreau, Francis Benoit 
(voelt zich ook nog jong), Stephanie Slabinck en Eveline Van Haverbeke.

Voorzitter van de jeugdraad Robbe 
Bleuzé is opgetogen:”Het wordt een 
unieke kans voor onze gemeente. 
Het speelplein was al langer dan 10 
jaar niet meer aangepakt. Bovendien 

werd de piratenboot vorig jaar om 
veiligheidsredenen gesloopt. Het 
nieuwe terrein wordt voor de vele 
jeugdbewegingen, de speelplein-
werking, de scholen, de sportclubs, 
kinderopvanginitiatieven, de jonge 
gezinnen en grootouders met hun 
kleinkinderen een ideale plek om te 
vertoeven.”
Schepen van jeugd Francis Benoit: 
“ Het thema wordt Australië. Het 
geheel zal een avontuurlijk terrein. 
Ook nieuwe zitbanken en een heuse 
‘Fairtrade bank’ worden mee geïn-

tegreerd. Alle materialen zijn in ro-
baniahout, duurzaam en ecologisch. 
Het speellandschap wordt uniek in 
de streek! Het speelplein kwam tot 
stand na vele overlegmomenten met 
de kinderen, verenigingen, bestuur 
en de ouders uit de buurt. Kind & 
Samenleving begeleidde ons hierin. 
We kozen een lange weg van parti-
cipatie maar het resultaat mag dan 
ook gezien worden. Samen met de 
jeugddienst, jeugdraad en kinderge-
meenteraad zijn we  er zeker van dat 
de kinderen blij zullen zijn. ”
Wil je de opening van het gloed-
nieuwe speellandschap niet missen? 
Hou dan zeker woensdag 4 juli 2012 
vrij want dan zullen we samen met u 
het speellandschap feestelijk ope-
nen!

SPEELPLEZIER IN KUURNE
Als schepen van jeugd realiseerde Francis Benoit een 
heus speelpleinplan. Liefst 7 nieuwe wijkspeelpleintjes 
werden aangelegd en opgefrist. Nu krijgt ook het speel-
plein van de Boomgaardstraat (sportpark/jeugdcentrum) 
een complete nieuwe look. 
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We bezochten de Parochiezaal van 
Watou, de oude brouwerij te Koeke-
lare en de cultuurkapel De Schaduw 
in Ardooie.
Vooral de Parochiezaal van Watou 
was voor ons een prachtige tip van 
hoe we met een gelijkaardig gebouw 
zoals bij ons de Hoeve, er met een 
minimum aan verbouwingen toch 
een vernieuwende “touch” zouden 
kunnen aangeven om het dan op 
termijn een locatie met een meer-
waarde van te maken! We waren hier 
getuigen van hoe er met vrijwilligers 
toch een prachtig resultaat kan neer-
gezet worden als er maar samenge-
werkt wordt!
Wat de oude brouwerij betreft stel-
den we hier voornamelijk vast dat er 
gerenoveerd werd met oog op het 
verleden bv. een koperen ketel. 
De ronde tafel in de raadzaal, ook 

het Käthe Kollwitz-museum was 
hierin gehuisvest. De stallingen wer-
den hier gebruikt voor het Frans-
mansmuseum die de geschiedenis 
van de vroegere grensarbeiders 
belicht.

De cultuurkapel De Schaduw is 
een oude kapel die gebruikt wordt 
voor een 100-tal cultuurprogram-
maties per jaar. Dit is een vzw met 
één vaste medewerker die erin slaagt 
om met een 100-tal vrijwilligers 
een mooie programmatie op punt 
te zetten. Hiervoor werd het dak 
vernieuwd en werden voor de rest 
de ramen eigenlijk dicht gemaakt en 
creëerde men een donkere ruimte, 
met een vast podium & een vaste 
technische ruimte, ook niet echt 
bruikbaar voor onze site Hoeve van 
de Walle.
Al bij al een leerrijke dag waar we 
vooral veel gezien hebben wat kan, 
wat mogelijk is maar ook hoe het 
niet moet!
Binnenkort zullen jullie thuis ook 
nog een realisatiefolder krijgen van-
uit het Beheersorgaan met daarop 
in het kort wat we de afgelopen 
6 jaar hebben bereikt met het op 
punt stellen van de zalen van onze 
Culturele Infrastructuur in Kuurne, 
we zijn er ons van bewust dat er nog 
wel wat werk aan de winkel is, maar 
we zijn op de goede weg … aarzel 
dus niet om jullie opmerkingen (zo-
wel positief  als negatief  uiteraard) 
door te spelen aan ons, dan kunnen 
we hier rekening mee houden in de 
toekomst, DANK!

Francis, Filiep & Bert

WOONROUTE IN KUURNE
Benieuwd waar er nieuwe woonprojecten op til staan? Weet je welke gebie-
den ingekleurd staan als woongebied? Hoe zit het met nieuwe projecten 
van sociale huisvestingsmaatschappijen? Interesse in het woonbeleid in 
Kuurne? Als schepen van wonen maakte Francis Benoit een heus woon-
plan maar nu heeft hij samen met de gemeente en woonwijs een heuse 
woonroute opgestart. Samen met  de schepen van ruimtelijke ordening Eric 
Lemey wil hij de Kuurnenaren informeren hoe de gemeente er in de toe-
komst kan uitzien. Vanaf  9 juni kan JE zelf  als inwoner per fiets of  te voet 
een heuse woontocht door de gemeente maken. De route zal jou leiden 
naar heel wat plekken in de gemeente die als woongebeid staan ingekleurd. 
Een infoplaat zal de Kuurnenaar meer info geven over wat er al dan niet op 
til staat. Kortom, een ideale tip voor de zomer. De woonroute zal bij het 
sociaal huis en gemeentehuis gratis af  te halen zijn.

PROJECT RENOVATIE SITE HOEVE VAN DE WALLE
Op zaterdag 24 maart zijn Francis Benoit, Filiep Not-
tebaert & Bert Deroo samen met nog een 10-tal andere 
personen van het Beheersorgaan Culturele Infrastructuur 
een aantal zalen gaan bekijken in Vlaanderen om wat 
ideeën op te doen omtrent het op til staande Hoeve v/d 
Walle-project. We bezochten die dag drie culturele sites 
die ook gerenoveerd werden.



8

Binnen te brengen bij: Jan Deprez, Kattebelweg 8, 8520 Kuurne

Winnaars van een taart geschonken door 
‘BLADERDEEG VANMARCKE’:
Arlette DAVID, Windmolenlaan 18
Frank L’OEUILLE, Brugsesteenweg 
Geert DEMEULEMEESTER, Kattebelweg 11

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Johan Schietgat 
(johan.schietgat@telenet.be)
www.kuurne.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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

 KUURNE 
OP STILETTO’S

Vrouw&Maatschappij nationaal reikt 
de lokale afdelingen een aantal acties 
aan die elke dorp genderslim kun-
nen maken.  M.a.w. hoe de balans in 
evenwicht maken tussen mannen en 
vrouwen. Als vrouw kijk je anders 
naar veiligheid, heb je andere vragen 
naar comfort toe en wil je onder-
steund worden bij zorgtaken die je 
opneemt. 

Het toekennen van de mantelzorg-
premie in Kuurne is al lang een feit. 
‘Kangoeroewonen’ is ons ook niet 
vreemd, denk maar aan Ter Groe-
nen Boomgaard. Maar hoe zit het 
met de veiligheid? Is er voldoende 
verlichting in de straten en pleinen 
’s avonds? Kan men met een buggy 
probleemloos voetpaden betre-
den? En hoe is het gesteld met het 
comfort? Zijn er bredere plaatsen 
voorzien voor gezinsparkings, waar 
men zonder problemen de baby uit 
de wagen kan halen?... 
En waar vind je een openbaar toilet?
Vrouw & Maatschappij Kuurne zal 
alvast haar huiswerk doen.  Tijdens 
een verkennende wandeling (al dan 
niet op stiletto’s) willen we  nagaan 
waar de pijnpunten liggen en waar 
er verbetering kan aangebracht 
worden.  Een aantal plaatsen zullen 
gecheckt worden zoals verlichting, 
aanduidingen, donkere hoeken, 
bewegingsruimte, passage van voor-
bijgangers, vluchtwegen en vanda-
lismebestendigheid.  Op onveilige 
plaatsen en gevaarlijke punten zullen 
wij deze ‘merkpunten’ achterlaten. 
Wij zijn alvast benieuwd  naar het 
resultaat! U ook?

Kaat Debruyne
Namens V&M Kuurne
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