
Voorwoord
Beste leden en symphatisanten,
Beste Senioren,

In de eerste plaats wil ik graag oud-voorzitter Danny Bracke en zijn bestuur bedanken voor de inspanningen die gedurende de vorige jaren 
werden geleverd bij de Open Vld Senioren Gent.

De coronacrisis heeft veel zwakke punten in onze maatschappij  blootgelegd. Ook en vooral de Senioren werden hard getroffen.  
Nu moeten we onze lessen trekken uit het verleden. De zorg- en wooncentra zullen onze speciale aandacht moeten krijgen. Onze leden die 
in deze centra verblijven, en de mantelzorgers, kunnen op ons rekenen.

Om de contacten met onze leden te verbeteren zullen we iets aan onze structuur wijzigen. Naast een past-voorzitter, een ondervoorzitter, 
een secretaris en een penningmeester, is er een communicatieverantwoordelijke Yannic Vandeweghe, en een activiteiten coördinator 
Eric De Boever aangesteld. De voorzitter wordt bijgestaan door de past-voorzitter Danny Bracke.

De rol van de communicatieverantwoordelijke zal er in bestaan om het ‘Blauw Gazetje’ te verzorgen, om in het kader van ledenwerving 
een databank van de Open VLD Senioren op te stellen, om samen met Open Vld Gent (OVLD Gent) en de onderafdelingen een info over de 
Senioren uit te werken, en om tevens jullie Senioren zoveel mogelijk te informeren over alles wat we doen.

De rol van de activiteitencoördinator zal er in bestaan de activiteiten te coördineren en samen met de onderafdelingen van OVLD Gent 
nieuwe activiteiten uit te werken. De activiteiten zullen steeds op de website van OVLD Gent gemeld worden.

Een volledig ‘plan van aanpak’ (doelstellingen) Open Vld Senioren Gent is uitgewerkt en kan op aanvraag per 
e-mail verkregen  worden.

Ik wil jullie van harte danken voor het vertrouwen, en we gaan ervoor. NIE PLEUJE. 
Marc Devogele, voorzitter

Blauw gazetje
Senioren Gent

Beste Open Vld Senioren Gent,

Na 2 termijnen van 4 jaar is de tijd gekomen om de geassocieerde af-
deling Open Vld  Senioren Gent in nieuwe handen te geven.
Ons bestuurslid en ‘wijsgrijs-kandidaat Marc Devogele is met de 
steun van het volledig bestuur verkozen als nieuwe voorzitter.

Hij zal met een ‘nieuwe aanpak’ de Open Vld  Senioren Gent verder
opbouwen.Ik wens hem alle succes en blijf hem vanuit het bestuur 
steunen.
Met vriendeljke groeten,

Danny Bracke
Past-voorzitter 

Open Vld Senioren Gent

Nieuwe voorzitter 
Open Vld Senioren Gent
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NOVEMBER 2020
 Donderdag 26 november om 14 uur 30
Liberaal Archief, Kramersplein te Gent
 Filmnamiddag
 DECEMBER 2020
 Zaterdag 5 december om 14 uur
Kasteel Speltinckx, Meersemdries te Gentbrugge
 Familiale pannenkoekennamiddag
 BOVENSTAANDE ACTIVITEITEN GAAN VANWEGE 
DE CORONA-CRISIS NIET DOOR
 
JANUARI 2021
 Vrijdag 29 Januari om 12 uur

Nieuwjaarsevenement met
lunch (coronaproof)
Details volgen later
Inschrijvingen zijn vanaf nu reeds mogelijk

Activiteiten



5 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

Word nu reeds lid voor 2021!

VOORZITTER
Marc Devogele  
0475 490 227 - marc.devogele@skynet.be

ONDERVOORZITTER / COMMISSARIS
Noël Dekens  
0476 327 129 - noel.dekens@skynet.be

PENNINGMEESTER
Paul Verbrugghen  
0496 054 094 - paul.verbrugghen1@telenet.be

SECRETARIS / LEDENBEHEERDER
Jacqueline Podevyn 
09 226 71 69 - armand.vanpuyvelde@telenet.be

PAST-VOORZITTER
Danny Bracke  
0472 346 616 - dannybracke@telenet.be

POLITIEKE CEL
Mia Vanderhasselt  
09 282 45 34 - miavanderhasselt@skynet.be

COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE
Yannic Vandeweghe  
0473 571 382 - yannic.vandeweghe@telenet.be

ACTIVITEITENCOÖRDINATOR
Eric De Boever 
eric.de.boever@skynet.be

LEDEN
Paule Druetz  
0486 782 687  - mau.feraille80@gmail.com
Francine De Laere  
09 220 55 15 - adrienfox5@gmail.com
Monique De Croock  
0475 293874 - monique.decroock@icloud.com
Monique Vervaet  
09 226 54 59
Kris Vermeulen  
0473 370 583 - kris.v@telenet.be 
Nicole Vander Kamer  
0497 456 203 - nicole.vander.kamer@gmail.com

Ons bestuur

De maandelijkse vergaderingen 
van Open Vld Senioren gaan 

door in de lokalen van
 Liberas 

(voorheen Liberaal Archief), 
Kramersplein 23 Gent.
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Actueel

Stephanie D’Hose 
nieuwe 
Senaatsvoorzitter
Kent u de jongste voorzitter van de Senaat ooit 
al? Stephanie D’Hose wordt op haar 39ste de 
39ste voorzitter van de Senaat. Ze is bovendien 
nog maar de tweede Vlaamse vrouw op die po-
sitie. Zo krijgt Gent dan toch nog een gezicht op 
een belangrijke positie in Brussel.

De Senaat  is sinds 1831 een van de twee kamers 
van België. Net als in de Verenigde Staten is dit 
het parlement waarin de deelstaten vertegen-
woordigd worden. De andere kamer is de be-
kendere Kamer van volksvertegenwoordigers. 

Als voorzitter zal Stephanie de volgende jaren 
de Senaat begeleiden in de komende staats-
hervorming, en mee denken over de toekomst 
van de Senaat. Op het kabinet van Sven Gatz 
heeft Stephanie veel ervaring verworven met 
staatshervormingen, in die zin dat ze hard heeft 
gewerkt aan de succesvolle afslanking van de 
provincies. Zolang de Senaat nog bestaat wil ze 
er een dynamisch, modern en transparant huis 
van maken. Ze blijft ook actief in het Vlaams Par-
lement en in Gent als fractieleider.



Word nu reeds lid voor 2021!

Doelstellingen   
(Beleidsplan)
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)  

Agneessens Jean-François
Baetslé Cécile
Bosschem Gerda
Bracke Danny
Bracke Sofie, Schepen Stad Gent
Cocquyt Edmond 
Cocquyt  Hilde
Daman Mick
De Beule Patricia, gemeenteraadslid Stad Gent
De Clercq Erika
De Clercq Mathias, Burgemeester Gent
De Coninck Philippe, Burgemeester Assenede
De Croo Alexander, Eerste minister
De Croo Herman, Minister van Staat
De Croock Monique
De Decker Carl, gemeenteraadslid Stad Gent
De Groeve Julien
De Jode Marc
De Loore Jeanny
De Riddere Joseph
De Winter Stefaan
De Witte Geert, voorzitter Open VLD Gent Noord-Oost
Dekens Marcel
Deswaene Yves, Burgemeester Lochristi
Devogele Marc, voorzitter Open VLD Senioren Gent
D’Hose Stephanie, Vlaams Parlementslid / gemeenteraadslid Stad 
Gent
Dierickx Carine
Geirnaert-Maes Fred
Guner Yeliz, gemeenteraadslid Stad Gent
Hazard Viviane
Jacobsen Lars
Joly-Deloore Daniel
Joly Lutgarde
Karanfil Mehmet Sadik, gemeenteraadslid Stad Gent
Lachaert Egbert, voorzitter Open VLD / Federaal Parlementslid

Leduc Jeanine, Ere-senator
Melis Yvette
Merchier Martine
Moerman Antoinette
Mugica Gonzalez Manuel, gemeenteraadslid Stad Gent
Note Yoeri
Parlevliet  Arie
Peeters Christophe, gemeenteraadslid Stad Gent
Podevyn Jacqueline
Schumacher Helene
Solidariteit voor het Gezin
Uytterhaegen Luc
Van Belle Ignace, Ere-senator
Van Beveren Marc
Van Bignoot Carlos
Van Cauter Carina, Gouverneur Oost-Vlaanderen
Van Gansbeke Joris
Van Haelewijn Arlette
Van Hoe Jenny
Van Impe Denis 
Van Imschoot Carlos
Van Pamel Frank
Van Peetersen Julien
Van Puyvelde Armand
van Rouveroij Sas
Vandenbulcke Marnix, voorzitter Open VLD Gent
Vandenmeersche Erna
Verhoeve Martine, provincieraadslid Oost-Vlaanderen
Verhoeven Rudine
Verhofstadt Guy, Europees Parlementslid
Verhofstadt Louis
Versnick Geert
Verstappen Pierre, voorzitter Open Vld Senioren Brugge
Vervaet Monique 
Yuksel Veli, gemeenteraadslid Stad Gent

Beschermleden

AANDACHT
U ontvangt het ‘Blauw Gazetje’ nu met de post. 

Wanneer u beschikt 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 
daarvan in kennis te stellen (yannic.vandeweghe@tele-

net.be). De verzending via elekronische weg zou ons een 
aanzienlijke som aan postzegels  kunnen besparen. Dank 

bij voorbaat voor uw medewerking.
De redaktie

Dit beleidsplan (10-punten plan) kan aangevraagd worden op het secretariat (Jacqueline Podevyn - 09/266 71 69),
of meld ons uw e-mailadres en wij mailen alles door. 
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Wellicht kennen jullie mij misschien als ac-
trice, want dat is uiteindelijk ook mijn be-
roep. Voorts ben ik al 2 jaar een bezield ge-
meenteraadslid voor Open Vld Gent, iets 
dat toch behoorlijk wat werk geeft, daar ik 
veel tijd besteed om mij in allerlei dossiers 
te verdiepen. Vanuit mijn achtergrond 
gaan mijn voorkeur en interesse vooral uit 
naar cultuur! In de mooiste stad van Vlaan-
deren is dat natuurlijk een meerwaarde 
om hier mee aan te kunnen participeren. 
Voorts gaat mijn interesse uit naar toeris-
me en zéker ook onderwijs, waar ik gezien 
de corona-crisis behoorlijk wat vragen 
over gesteld heb. Want het is ook allemaal 
niet evident in deze tijden, voor de kinde-
ren ,de ouders en de grootouders. Je zou je 
natuurlijk kunnen afvragen: “Mieke Bouve 
was al lid van verschillende partijen en hopt 
van de ene partij naar de andere”. Om dit 
even recht te zetten wil vermelden dat het 
de partijen zijn die van naam of van inhoud 
veranderd zijn en dat ik meegevolgd ben 
tot het een beetje te gortig werd. Nu heb ik 
het gevoel: “ik ben eindelijk thuisgekomen 
bij Open Vld!”. Het is een partij waarin ik mij 

goed en aanvaard voel en waar ik al veel ge-
noegen aan beleefd heb. Samen met fijne 
en gemotiveerde collega’s wil ik dit graag 
verder blijven doen de komende 4 jaar en 
misschien daarna ook nog (ik reken op jul-
lie !). Ik ben niet meer zo jong maar ik voel 
mij zeker niet oud! En wat is half de 50 in 
een mensenleven? De senioren zullen het 
zeker met mij eens zijn: “je bent maar zo 
oud of jong als je je voelt.” 

Wat is de toekomst voor onze partij, voor 
Gent en op federaal vlak? De klassieke po-
litieke partijen hebben het wat moeilijk. De 
mensen hebben het een beetje gehad met 
de politiek. Maar ik heb toch het gevoel dat 
we, mét onze voorzitter Lachaert en onze 
nieuwe premier De Croo, als liberalen een 
geloofwaardig en gedegen politiek verhaal 
kunnen vertellen. Het is belangrijk dat niet 
alleen oudere mensen maar ook jonge 
mensen de bezieling niet verliezen. Want 
politiek is  belangrijk voor onze stad, voor 
ons leven en ons zijn ! Zonder een bestuur 
krijg je chaos en dan loopt alles in het hon-
derd. Ik geloof in politiek én ik wil er ook 

blijven in geloven. Daarom probeer ik mij 
in te zetten als mens, als gemeenteraadslid. 
Men zegt wel eens “politici moeten meer 
op de straat komen”, en dat is nu iets dat ik 
als raadslid echt wél doe en ook écht graag 
doe. Ik woon in Gent Centrum en ik loop er 
ook veel rond. Ik zie, hoor en voel dingen. 
Als actrice stimuleert het mij om het beste 
uit de mensen te halen door te luisteren en 
in dialoog te gaan !
Ik wens jullie allemaal een goede gezond-
heid en vooral een veilige maar daarom 
niet minder aangename kennismaking !

Ik mag me sinds kort niet alleen BCSD- 
raadslid maar ook gemeenteraadslid van 
Open Vld Gent noemen. En het is met trots 
en heel veel enthousiasme dat ik mij inzet 
voor mijn geweldig Gent. Als geboren en 
getogen Gentenaar en nam in 2018 voor 
de eerste maal deel aan de verkiezingen. Ik 
mocht 12 jaar geleden aan de slag op het ka-
binet van Guy Vanhengel in de cel Promo-
tie Imago van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, en vandaag doe ik deze job nog 
steeds met heel veel plezier en goesting. 
Al die jaren hebben me heel veel bijgeleerd 
en ook langzaam aan klaargestoomd om 
in 2018 die eerste stap op de voorgrond te 
zetten. 

Politiek werd me als kleindochter van Lu-
cienne Herman-Michielsen met de pap-
lepel ingegeven. Het is nog steeds zeer 
actueel dat mijn oma na 12 intense jaren 

parlementaire strijd zichzelf in de geschie-
denisboeken schreef in 1978 met een door 
een wisselmeerderheid goedgekeurde 
abortuswet. Ze gaf vrouwen het recht op 
de keuze om over hun eigen lichaam en 
toekomst te beschikken. Een heel groot 
voorbeeld dus. 

Ikzelf ben een alleenstaande ouder. Naast 
een fulltime job, dus ook full time mama 

met een full time huishouden. En dat is heel 
zwaar. Ik heb veel geleerd sinds ik er alleen 
voorsta. Zoals dat een alleenstaande moe-
der maar liefst 34% kans loopt om in de ar-
moede terecht te komen. Ook als blanke, 
hooggeschoolde, welstellende vrouw is 
de gapende muil van de armoede precies 
waarin je kunt terecht komen, het mo-
ment dat je alleenstaande moeder wordt. 
Naarmate je meer verantwoordelijkheden 
opneemt, zoals de opvoeding van kinde-
ren, betaal je daarvoor in harde munt. Het 
wordt tijd voor een eerlijke verdeling van 
alle taken rondom zwangerschap en kin-
deren krijgen. En de eerste aanzet daartoe 
werd gegeven in het nieuwe regeerak-
koord met de verdubbeling van het vader-
schapsverlof van 10 naar 20 dagen. Op dit 
elan moeten we verder gaan.  Daarvoor 
ga ik mij de volle 100% inzetten. Voor een 
liberale en sociale stad waar gelijke kansen 
bovenaan de agenda staan, welke tegensla-
gen het leven ook op je pad mag gooien.

IN DE KIJKER (nieuw in de gemeenteraad)

Mieke Bouve

Alana Herman
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