
Voorwoord

Beste leden en sympathisanten,
Beste senioren,

In de eerste plaats, dank voor jullie aanwezigheid op de viering van ons 20-jarig bestaan, en tevens dank voor jullie steun aan de Open Vld Senioren 
Gent.
Omwille van de coronaproblematiek hebben we het jaar 2022 tot nu nog niet uitgebreid kunnen vieren. Wij hebben het gedaan met ons Lente-
feest. Intussen hebben we zeker niet stilgezeten.  Hierbij wil ik dan ook het bestuur danken voor hun inzet.

Het nieuwe ‘Blauw Gazetje’ kunnen we een voltreffer noemen. Ik dank hierbij onze burgemeester Mathias De Clercq, onze nationale voorzitter 
Egbert Lachaert, en tevens Eerste-minister Alexander De Croo, die bereid waren voor een interview.
Het voorbije jaar stond, en staat nog altijd in het teken van veiligheid. We hebben de kans  gekregen van Open Vld Gent om onze bezorgdheden 
daaromtrent te uiten. Het betreft hier voornamelijk de wantoestanden rond de oversteekplaatsen voor voetgangers, de te grote impact en on-
veiligheid rond de bromfietsen en de gemotoriseerde fietsen. De zwakke weggebruiker is telkenmale het slachtoffer.
Naast de veiligheid blijven ook onze andere ‘doelstellingen’ centraal staan. 
Verder in dit Blauw Gazetje staat een opsomming van deze doelstellingen.
Ik wens jullie allemaal een prettig Open Vld najaar, en hoop jullie te mogen verwelkomen op onze activiteiten.

Marc Devogele,
voorzitter
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Lidmaatschap
Word nu lid of hernieuw uw lidmaatschap
7 euro gewoon lid, 10 euro steunend lid en vanaf 25 euro beschermlid
te storten op de rekening van Open Vld Senioren Gent BE34 7370 0600 9090

Hetzelfde nummer word ook gebruikt voor de betaling(en) van de activiteiten.

Wenst u nuttige info te bekomen betreffende de Seniorenraad Gent, raadpleeg dan de 
website www.ouderenraad.gent.

Op de website van Stad Gent staat een interessante overzichtsbrochure onder de titel ‘e-inclusie 
aanbod voor Gentenaars’. Om deze brochure, die u kunt downloaden (pdf-bestand), te vinden 
gaat u eerst naar de rubriek ‘samenleven, welzijn & gezondheid’, vervolgens naar de rubriek ‘wel-
zijn’, en ten slotte naar de rubriek ‘alle Gentenaars digitaal mee’. 

AANDACHT

U ontvangt het ‘Blauw Gazetje’ 
nu met de post. Wanneer u be-
schikt over een e-mailadres, en 
u gaat ermee akkoord dat in de 
toekomst het ledenblad u enkel 
nog via uw e-mailadres wordt 
toegezonden, gelieve ons daar-
van in kennis te stellen (yannic.
vandeweghe@telenet.be). De 
verzending via elekronische 
weg zou ons een aanzienlijke 
som aan postzegels  kunnen be-
sparen. Dank bij voorbaat voor 
uw medewerking.

De redaktie

NIEUWS (Seniorenraad)
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VOORZITTER
Marc Devogele  
0475 490 227 - marc.devogele@telenet.be
ONDERVOORZITTER / COMMISSARIS
Noël Dekens  
0476 327 129 - noel.dekens@skynet.be
PENNINGMEESTER/LEDENBEHEERDER
Paul Verbrugghen  
0496 054 094 - paul.verbrugghen1@telenet.be
ADJUNCT PENNINGMEESTER
Guy De Kee 0477 506 858 – guy.de.kee@telenet.be
SECRETARIS
Jacqueline Podevyn 
09 226 71 69 - armand.vanpuyvelde@telenet.be
PAST-VOORZITTER/WEBMASTER
Danny Bracke  
0472 346 616 - dannybracke@telenet.be
POLITIEKE CEL
Mia Vanderhasselt  
09 282 45 34 - miavanderhasselt@skynet.be
Jenny Claes 
0475 296 217 – jennyclaes.jc@gmail.com
COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
Yannic Vandeweghe  
0473 571 382 - yannic.vandeweghe@telenet.be
ACTIVITEITENCOÖRDINATOR
Eric De Boever 

Ons bestuur

0475 286 696 - eric.de.boever@skynet.be
LEDEN
Francine De Laere  09 220 55 15 - adrienfox5@gmail.com
Jean-Pierre De Maesschalck  0473 731 042 - jpdm10@jmail.com
Maarten Holtzer maarten.holtzer@telenet.be
Nicole Vander Kamer  0497 456 203 - 
nicole.vander.kamer@gmail.com
Kris Vermeulen  0473 370 583 - krist.v@telenet.be 

achterste rij (vlnr) : Noël Dekens, Maarten Holtzer, Jean-Pierre De 
Maesschalck, Danny Bracke, Marc Devogele, Eric De Boever, Nicole 
Vander Kamer, Yannic Vandeweghe, Mia Rombaut, Jenny Claes;
voorste rij (vlnr) : Francine De Laere, Paul Verbrugghen.

SEPTEMBER 2022
Donderdag 22 september om 14 uur 30
Bezoek aan het Industriemuseum Gent (rondleiding met gids)
Minnemeers 10 te Gent
Deelnameprijs : 15 EUR (inschrijvingen beperkt)

OKTOBER 2022
Woensdag 19 oktober om 14 uur 30
Spreekbeurt ‘Zonder zorgen ouder worden’ door Claudia De 
Groot
Liberas, Kramersplein 23 te Gent
Deelnameprijs : 10 EUR (inclusief koffie + versnapering)
     
NOVEMBER 2022
Donderdag 17 november om 14 uur 30
Causerie ‘Creatief ondernemerschap in de 18de eeuw’ door 
Annik Adriaenssens
Liberas, Kramersplein 23 te Gent
Deelnameprijs : 10 EUR (inclusief koffie + versnapering)

DECEMBER 2022
Zaterdag 10 december van 14 tot 18 uur
Familiale Pannenkoekennamiddag
LDC Speltincx, Meersemdries 4 te Gentbrugge (bussen 3 en 9) 
Deelnameprijs : 10 EUR (pannenkoeken en koffie + 1 extra drankje)   

JANUARI 2023
Vrijdag 27 januari om 12 uur 30 (ontvangst 12 uur)
Nieuwjaarslunch
Hotel Falligan, Kouter 172 te Gent
details (menu, deelnameprijs) volgen later

ACTIVITEITEN

Pannenkoekennamiddag op 10 december.
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Agneessens Jean-François
Baetslé Cécile
Bogaert Alexander
Bosschem Gerda
Bouve Mieke
Bracke Danny
Bracke Sofie, Schepen Stad Gent
Claes Jenny
Cocquyt Edmond 
Colpaert-Dierckens
Coulier Christian
Daman Mick
De Beule Patricia, gemeenteraadslid Stad Gent
De Boever Eric
De Caluwé Robby, Federaal parlementslid, 
Burgemeester Moerbeke-Waas
De Clercq Mathias, Burgemeester Gent
De Coninck Philippe, Burgemeester Assenede
De Croo Alexander, Eerste minister
De Croo Herman, Minister van Staat
De Decker Carl, gemeenteraadslid Stad Gent
De Groeve Julien
De Jode Marc
De Kee Guy
De Laere Francine
De Loore Jeanny
De Maesschalck Jean-Pierre
De Riddere Joseph
deschrijver Aline

De Vetter Lydia
De Winter Stefaan
Dekens Marcel
Dekens Noël
Deswaene Yves, Burgemeester Lochristi
Devogele Marc, voorzitter Open VLD Senioren Gent
Devriendt Erwin
D’Hose Stephanie, senaatsvoorzitter / Vlaams Parle-
mentslid / gemeenteraadslid Stad Gent/ondervoorzitter 
Open Vld
Dierickx Carine
Galland Willy
Hazard Viviane
Herman Alana, gemeenteraadslid Stad Gent
Karanfil Mehmet Sadik, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Lachaert Egbert, voorzitter Open Vld /
 Federaal Parlementslid
Melis Yvette
Merchier Martine
Mugica Gonzalez Manuel, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Note Yoeri
Papillon Jean-Pierre
Peeters Christophe, voorzitter Gemeenteraad Stad 
Gent
Pelfrène Francine
Podevyn Jacqueline
Ryckaert Karel

Souguir Sami, Schepen Stad Gent
Tack Filiep
Uytterhaegen Luc
Van Belle Ignace, Ere-senator
Van Beveren Marc
Van Bignoot Carlos
Van Hoe Jenny
Van Impe Denis 
Van Peetersen Julien
Van Tittelboom Johan, Burgemeester Herzele
Vanden Eynden Nicolas, gemeenteraadslid Stad 
Gent
Vander Kamer Nicole
Vandenbulcke Marnix, voorzitter Open Vld Gent
Vandenmeersche Erna
Vandeweghe Yannic
van Elst Julien
Vanpuyvelde Armand
Verbrugghen Paul
Verhoeve Martine, provincieraadslid Oost-Vlaan-
deren
Verhofstadt Guy, Europees parlementslid
Verhofstadt Louis
Vermeulen Christian
Versnick Geert, Ere-volksvertegenwoordiger
Verstappen Pierre, voorzitter Open Vld Senioren 
Brugge

Beschermleden

20 JAAR OPEN VLD SENIOREN GENT  -   ZATERDAG 11 JUNI 2022 - NH HOTEL GENT BELFORT

Toespraak
(door Marc Devogele, voorzitter) 

Beste liberale vrienden, 

Twintig jaar geleden waren we 20 jaar jonger, 
maar dat betekent niet dat we onze dynamiek 
en ons liberaal enthousiasme verloren zijn. 
Als we over dynamiek praten, dan kunnen we 
alleen maar tevreden zijn over onze maan-
delijkse activiteiten en raden van beheer. 
De liberale senioren betekenen iets in Gent. 
Ze durven de vinger op de wonde leggen bij 
probleemsituaties, en zoeken naar oplossin-
gen. We stellen met genoegen vast dat er een 
goede verstandhouding is met Open VLD en 
Open VLD Gent. Ik verwijs hierbij naar de in-
terviews in ons ‘Blauw Gazetje’ met onze Pre-
mier Alexander De Croo, met onze nationale 
voorzitter Egbert Lachaert, met onze Bur-
gemeester Mathias De Clercq, en met onze 
Gentse liberale mandatarissen. We krijgen 
het woord, en geven onze volle medewerking 
aan de realisatie van visies en projecten. Het 
was positief om van onze burgemeester te 
vernemen dat er een herziening komt van 
de toestand van de voetpaden in Gent, en 
dat er een werkplan wordt opgesteld. Ja, ook 
senioren hebben een beleidsvisie. Deze visie 
is samengevat in een document, en wordt 
zorgvuldig opgevolgd.

Vandaag zijn de belangrijkste bezorgdheden 
voor onze senioren ‘veiligheid en mobiliteit’.
Waarom veiligheid ? Het kan niet genoeg ge-
zegd worden, maar senioren zijn kwetsbaar. 
Velen durven ‘s avonds niet meer alleen op 
straat te komen. Ook overdag is er onveilig-
heid. Probeer maar eens het kruispunt van 
de Veldstraat naar de Korenmarkt over te 
steken, en dit tussen trams, bussen, taxi’s, 
fietsen, bromfietsen, pakjesdragers, vracht-
wagens, camionetten. Het is hopeloos. Er 
zijn geen zebrapaden of signalisatie voor 
gevaarlijk kruispunt. En zo zijn er een tiental 
belangrijke en gevaarlijke oversteekplaatsen. 
Moeten er eerst ongevallen gebeuren voor-
dat iets verandert!!
Waarom mobiliteit? Naarmate we ouder 
worden verandert bij de senioren de mobi-
liteit. Ergens geraken is voor senioren niet 
meer evident. Daarom vragen we aan het be-
stuur van Open VLD Gent om activiteiten op 
gemakkelijk te bereiken locaties te houden, 
zo kunnen de senioren ook komen. 
Om deze  pijnpunten goed te kaderen moet 
er een goede samenwerking zijn met de 
wijkinspecteurs. De wijkwerking is belangrijk, 
en we zien dat het stadsbestuur daar veel in-
spanningen voor doet. De wijkinspecteur en 
de wijkwerking zijn een buffer voor de seni-
oren, die dikwijls alleen en eenzaam zijn. De 

wijkinspecteur kan luisteren naar de noden 
van de senioren.

Maar vandaag vieren we ons 20-jarig bestaan. 
Vandaag waren er veel andere activiteiten, 
familiefeesten, huwelijken, waardoor een 
groot aantal senioren, die toch wel met ons 
liberaal gedachtengoed meeleven, zich heb-
ben moeten verontschuldigen. Gedurende 
20 jaar kan er veel gebeuren. Een aantal se-
nioren zijn van ons heengegaan. Op vandaag 
hebben we een 300-tal leden tussen de 65 en 
90 jaar, een tiental 90-jarigen, en zelfs een 
100-jarige. Hierbij onze felicitaties. We heb-
ben tal van activiteiten gehad zoals onder 
meer bedrijfsbezoeken en museumbezoe-
ken. Vorig jaar nog hebben we de Kamer en 
de Senaat bezocht, en ook Trainworld. We 
hebben de communicatie verbeterd door de 
creatie van het ‘Blauw Gazetje’.  
We hebben culinair genoten van de Gentse 
spijzen, zoals in Hotel Falligan. We weten waar 
we vandaag staan. We zijn een onafhankelijke 
afdeling van Open VLD Gent, en we zullen 
het liberale gedachtengoed mede uitdragen. 
Open VLD Senioren zijn honkvaste blauwe li-
beralen, en daar kunnen onze Burgemeester 
Mathias en onze nationale voorzitter Egbert 
verder op rekenen.
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In de kijker

Hopelijk heeft u genoten van een deugd-
doende zomer, met een fantastische editie 
van onze Gentse Feesten! De feesten waren 
dit jaar uitzonderlijk te noemen, gezien de 
feesten de laatste 2 jaren wegens de Corona-
periode niet konden plaatsvinden. Laat ons 
hopen dat we in de toekomst nooit meer 
onze Gentse Feesten moeten afzeggen, zo 
kunnen we allen, voor eens en altijd, in vrij-
heid genieten van onze geneugten!
Sinds 2012 ben ik politiek actief voor Open 
Vld Gent. Dat jaar werd ik mede door jullie 
steun verkozen als gemeenteraadslid en heb 
ik de eer gehad om de Gentenaars te dienen 
vanuit een ander perspectief.

Als maatschappelijk werker en als geënga-
geerde vrijwilliger werk ik nu reeds meer dan 
20 jaar mee voor het welzijn van onze bur-
gers en de welvaart van onze maatschappij. 
In mijn vorige job heb ik professioneel voor 
diverse deelwerkingen van het OCMW Gent 
gewerkt, en ik moet zeggen dat dit niet altijd 
gemakkelijk was. Het aanreiken van oplossin-
gen aan mensen in precaire omstandigheden 
was voor mij een drijfveer om deze job voor 
lange jaren te mogen uitoefenen.
Sinds 2014 werk ik voor de thuiszorgorga-
nisatie i-mens (tot 2020 was dit Solidariteit 

voor het Gezin) binnen de Centrale Directie. 
We proberen samen met 12.000 medewer-
kers er alles aan te doen om de noden van 
de zorgbehoevenden te bewerkstelligen 
opdat jong én oud geholpen wordt in hun 
zorgnoden. Daarnaast ben ik sinds 1999 ook 
actief als bestuurslid binnen de landelijke 
socio-culturele federatie FZO-VL (Federatie 
van Zelforganisaties in Vlaanderen). We wa-
ren toen gestart met 10 oprichtende vereni-
gingen, en zijn nu uitgegroeid tot een heuse 
organisatie met liefst 130 verenigingen, ver-
spreid over drie provincies.

In 2018 werd ik opnieuw verkozen als ge-
meenteraadslid en heb ik de eer om de 
Gentenaars ook deze legislatuur te mogen 
dienen. Jullie kunnen mij te allen tijde aan-
spreken over issues die we dan op onze beurt 
binnen onze fractie kunnen bekijken om zo 
tot een adequate oplossing te komen.
Samen met onze burgemeester, onze sche-
penen én de voorzitter van de gemeenteraad 
zijn wij immers als gemeenteraadsleden dan 
ook in pole-position om de Gentenaars op 
high level te blijven dienen.

Verder kan ik jullie meegeven dat mijn vrouw 
en ik sinds april 2021 ouders zijn geworden 

van ons eerste kindje, een schat van een 
zoon, waar we enorm trots op zijn!

Last but not least wil ik jullie fantastische wer-
king feliciteren en bedanken voor jullie im-
mense inzet voor onze Gentse senioren. Be-
dankt aan allen om er te zijn als schakel voor 
een harmonieuze samenleving!

Mehmet Sadik Karanfil

Senioren kunnen zich maximaal inzetten in het zorg- en dienstverleningsaanbod via vrijwilligers-
werk.
“Een gezonde geest in een gezond lichaam” is een belangrijk punt om Senioren zolang mogelijk 
zelfstandig thuis te laten wonen. Daarom moeten de Senioren via allerlei diensten ondersteund 
worden, zodat ze zo lang mogelijk actief blijven. We stellen vast dat men naarmate men ouder 
wordt Senioren geleidelijk minder fysiek actief zijn. Daarom  moet er alles aan gedaan worden 
om deze fysieke activiteiten te stimuleren. Denk maar aan het organiseren van tal van bewe-
gingsactiviteiten, wandelingen, enzomeer, om de thuiswonende Senior fit te houden/krijgen. 
Een ander voorstel is het in de dienstencentra ter beschikking stellen van een dieëtiste, een er-
gotherapeute,een eerstelijnspsychologe, enzoverder.
Er dienen zorgzame buurten uitgebouwd te worden. In zorgzame buurten leven Jongeren en 
Senioren samen. Ze kennen en helpen elkaar. Senioren met zorgnoden en tevens hun mantel-
zorgers moeten ondersteuning krijgen van professionele hulpverleners. Dit is duidelijk tot uiting 
gekomen tijdens de coronacrisis. Alle initiatieven, die wederzijdse steun in een straat ,buurt of 
wijk stimuleren en tevens sociale netwerken versterken, moeten stapstenen zijn naar zorgzame 
buurten. 
De betaalbaarheid, toegangkelijkheid en kwaliteit van zorg moet voor alle Senioren gegaran-
deerd worden. Een uniek zorg-aanspreekpunt moet niet alleen in het centrum, maar ook in de 
deelgemeenten worden voorzien.

Marc Devogele,voorzitter 
Open Vld Senioren Gent 

Informatief
Zorg- en dienstverlening

1. ROL VAN DE WIJKINSPECTEUR
2. ZORG- EN DIENSTVERLENING
3. COMMUNICATIE
4. TOEGANG TOT PUBLIEKE RUIMTEN
5. VEILIGHEID
6. MOBILITEIT
7. WONEN (IN DE STAD)
8. ACTIVITEITEN (‘Blijf niet in je kot’)
9. OUD NIET ‘OUT’
10. CONCLUSIE (PRIORITEITEN) 

Dit beleidsplan (10-punten plan) kan 
aangevraagd worden bij de commu-
nicatieverantwoordelijke (Yannic 
Vandeweghe – 0473 571 382 of yannic.
vandeweghe@telenet.be), die u dit zal 
toezenden.

Doelstellingen
(Beleidsplan)


