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Vrijwilligers aan het woord!
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde … ook in onze gemeente !  
CD&V zegt 1000 maal DANK aan alle vrijwilligers voor hun inzet én engagement 
Zij geven kleur aan onze stad.
U vindt hier 5 getuigenissen van vrijwilligers die actief zijn in verschillende verenigingen in onze Stad.  
Deze vrijwilligers hebben niets met politiek of met CD&V te maken.  
Zij gingen in op onze vraag voor een interview.  CD&V vroeg naar hun mening:  
“Wat is er nodig om uw vereniging  zuurstof te geven ?”  
Hier moet de politiek nu verder mee aan de slag.

Lees meer hier, op pagina 4!
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Gautier Hennion, 20 jaar
Voorzitter KSA GRENSVUUR
6 jaar was hij toen hij lid werd van de KSA. 
Gautier doorliep 11 jaar lang alle leeftijdsgroepen 
en was 3 jaar leider.
Lid van:  KSA, Jeugdraad, Harmonie waar hij trompet speelt.

“In Wervik hebben we het geluk om te genieten van zeer 
goede logistieke steun.  De stadsarbeiders staan steeds klaar 
om ons te helpen én om materialen te leveren.  Ze zorgen 
elk jaar ook voor kampvervoer.  De jeugdconsulent is steeds 
bereikbaar en dat is een grote hulp.”
- Wat zou je vereniging meer zuurstof  geven ?
“In het hoofdgebouw van d’ Arke zijn in 2013 nieuwe 

lokalen in gebruik genomen.  Maar de oude Lazaretten zijn 
in zeer slechte staat: er is waterinsijpeling, het dak is moei-
lijk nog herstelbaar, plafonds zijn in zeer slechte staat.  Een 
verbetering van de Lazaretten is hoog nodig.”
 “Mijn doelstelling is om het aantal leden van mijn vereniging 
elk jaar nog te kunnen doen stijgen én om de activiteiten 
aantrekkelijk en aangenaam voor iedereen te maken.”

An Maes, 34 jaar en moeder van 3 kinderen
Medetrekker van de WERELDWINKEL
An kreeg het vrijwilligerswerk met de paplepel 
ingegeven via haar ouders. Ze was Chiroleidster, is 
helpster bij Broederlijk Delen en is één van de trekkers 
van de plaatselijke Wereldwinkel.

De Wereldwinkel bevindt zich op Steenakker 14 in Wer-
vik.  Alle producten die er verkocht worden zijn geteeld in 
derde wereldlanden, bij boeren die er een correcte verloning 
voor krijgen.  
An:  “Wij hebben een equipe van +/- 30 vrijwilligers die 
elke week instaan voor het openhouden van de wereldwin-
kel.  Elke woensdagnamiddag, vrijdagvoormiddag én heel de 
zaterdag is de winkel open.  Zelf  sta ik in voor de communi-
catie naar de vrijwilligers en met Nationaal, de administratie 
en de bestellingen van de voeding.”
Het draaiende houden van een vereniging is niet evident 
zonder de vele helpende handen van vrijwilligers.  Ander-

zijds moet het ook combineerbaar blijven met het gezin.  
Bovendien zitten de meeste van de vrijwilligers in meerdere 
verenigingen.  

- Wat zou je vereniging meer zuurstof  geven ?
“Het aantal klanten is de laatste jaren sterk gestegen dankzij 
onze nieuwe locatie in de woning van het OCMW op Steen-
akker.  Vooral op de marktdag, de vrijdag, hebben we een 
topdag.  De logistieke ondersteuning vanuit het OCMW is 
tot op heden zeer goed. Weldra moeten we op zoek naar een 
nieuwe locatie, we hopen ook hier op de steun van de stad 
en het OCMW te  kunnen rekenen.” 

Lieven Vandamme, 41 jaar
Voorzitter van toneel Hoger Op
Lieven beleeft het meeste plezier als de toeschouwers en de medewerkers na 
een toneelopvoering voldaan en met een goed gevoel huiswaarts keren. 
Naast voorzitter van Hoger Op, is Lieven nog lid van KE Wervik, ouderraad in 
het St.Jozefs College, lid van de Cultuurraad, van de progammatiecommissie 
van GC ’t Forum, medewerker Rock op het plein, … . 

“Als vrijwilliger vind ik het belangrijk om iets in beweging te brengen samen met anderen.  Op die manier geven we kleur 
aan onze samenleving, leer je nieuwe mensen kennen én deel je vreugde met elkaar.  Samenwerken en iets ondernemen om 
mensen te prikkelen en hen te laten geniet van cultuur, sport, … drijven mij.”

- Wat zou je vereniging meer zuurstof  geven ?
“Voldoende betaalbare infrastructuur en opslagruimte is belangrijk om verenigingen draaiende te houden.  Nu moeten de 
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Marleen De Deygere
Gemachtigd opzichter aan de schoolpoort
Marleen is heel actief bij FEMMA (eindverantwoordelijke Geluwe); 
lid van de werkgroep verkeer van de Graankorrel Geluwe én al 
meer dan 8 jaar staat ze elke ochtend aan de schoolpoort in de 
Beselarestraat als gemachtigd opzichter.

Ze beleeft het meeste plezier aan de appreciatie die ze van 
leerlingen en ouders terugkrijgt. Het wordt steeds moeilijker 
om jonge mensen te overtuigen om zich te engageren als 
vrijwilliger. Dat is nochtans belangrijk want volgens Marleen 
zou er maar weinig te beleven zijn in een gemeente als er 
geen vrijwilligers zouden zijn.
Er zijn in totaal 5 gemachtigd opzichters in Geluwe.  Ze 
krijgen een éénmalige opleiding en een attest. Ze begeleiden 
kinderen bij het oversteken van de straat.  Daarnaast sen-
sibiliseren ze automobilisten in schoolomgeving.  Sinds de 
heraanleg van het kruispunt Beselarestraat – Derde Lanciers-

straat is de situatie er niet op verbeterd.  De zebrapaden 
liggen te dicht van het kruispunt én er is vaak verkeerschaos 
en verwarring in  het verkeer aan de schoolpoort.

- Wat zou je taak als vrijwilliger meer zuurstof  geven ?
Marleen:  “Van de overheid kreeg de gemachtigd opzichter 
een waterdichte dikke jas én kregen de kinderen fluo-hesjes.  
We wachten momenteel op nieuwe salami’s die we gebruiken 
bij het begeleiden van de kinderen bij het oversteken van de 
straat.  Ook hesjes voor op de boekentas zou leuk zijn, maar 
dat kost natuurlijk veel geld.”

verenigingen aankloppen op de privé-markt, dat is duur. Verenigingen zijn noodgedwongen om hun lidgeld en toegangskaar-
ten te verhogen hierdoor.  Het zou goed zijn dat alle verenigineng een subsidie  krijgen.  Nu krijgen bepaalde wel een subsi-
die en andere verenigingen helemaal niets.  Evenredige subsidiëring zou al enige soelaas brengen.”

- Wat brengt de toekomst ?
“Hopelijk kan ik mij nog vele jaren kosteloos inzetten bij tal van verenigingen in onze stad. En de volgende generatie is 
verzekerd.  Mijn zonen kregen de microbe mee.  Onze oudste zet zich in als hulptrainer bij KE Wervik én onze jongste is lid 
van de leerlingenraad.”

Frank Vandekerckhove, 46 jaar
Coördinator van Boerenkermis
Boerenkermis is een wijkfeest in de wijk de Molenmeersen.  Ontstaan 41 
jaar geleden (1973) in de café Terminus in de Oude Beselarestraat.  Algauw 
werd het café te klein én week men uit naar een feesttent.   Dit wijkfeest 
wordt nu nog steeds georganiseerd door de ondertussen tweede generatie 
wijkbewoners van de wijk de Molenmeersen.

Frank ging sinds zijn 6e levensjaar met zijn ouders naar de 
boerenkermis.  Nu is hij zelf  de trekker ervan.  Daarnaast is 
hij nog drummer in een (hard)rockgroep.  Elk jaar met de 
geburen en vrienden van de straat,  de wijk een heel weekend 
feestplezier bezorgen, geven hem veel contentement.

- Wat zou je vereniging meer zuurstof  geven ?
“Het moeten geen grootse dingen zijn, maar elk jaar wordt 
de factuur als organisator steeds  duurder. In sommige 
omliggende gemeenten is de huur van materialen gratis.  
Het zou leuk zijn dat verenigingen ook in onze stad van een 
financieel duwtje kunnen genieten door de factuur van de 

huur van materialen die ontleend worden bij de stad gratis te 
maken.  Ook het onderhoud van ons plein is belangrijk. Als 
we vragen aan de stad om de paadjes in orde te brengen of  
wat te snoeien dan gebeurt dit.”

- Wat brengt de toekomst ?
“Volgend jaar werken we aan een professionelere program-
matie.  En we willen zeker nog 15 jaar doordoen om dan de 
fakkel over te geven naar de generatie van onze kinderen, dat 
zou dan de 3e generatie zijn die Boerenkermis organiseert!  
Vrijwilligers zijn belangrijk, daarom investeren wij elk jaar 
opnieuw in een verrassingsdag voor onze 65 medewerkers.”
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking in 

onze gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 

conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

ZUURSTOF 
om te 
groeien
Uit de getuigenissen zien we 
dat het ook voor een vereni-
ging elk jaar moeilijker wordt 
om de eindjes financieel aan 
elkaar te knopen.  Anderzijds is 
het moeilijker om vrijwilligers 
te vinden.  Verjonging in is een 
constant aandachtspunt.  

Het beleid in een stad is belangrijk 
om verenigingen zuurstof  te geven.  
Het is de overtuiging van CD&V dat 
de factuur voor verenigingen best zo 
laag mogelijk is.  Tarieven die moeten 
betaald worden voor het ontlenen van 
materialen of  zaaluren zijn best zo 
laag mogelijk.  In 2013 verhoogde de 
SP.a-N-VA en Open VLD de tarieven 
met 40%.  Alle verenigingen voelen het 
nu in hun portemonnee.  CD&V pleit 
ervoor om de tarieven niet op te drijven 
tot marktconforme prijzen want een 
vereniging is geen bedrijf. Zij draaien 
op vrijwilligerswerk én op gratis inzet.  
Honoreer dat door hen een financieel 
duwtje in de rug te geven en om zo te 
kunnen groeien.

ZALEN om in te werken
In 2012 beloofden alle politieke partijen een oplossing voor het 
zalentekort in Wervik, Kruiseke en Geluwe.  Op vandaag staat er 
nog geen enkele nieuwe zaal in de steigers.   CD&V vraagt dat er 
op korte termijn veel meer bestaande infrastructuur benut wordt 
om verenigingen in te huisvesten.  

Stadseigendommen 
openstellen
Binnen de eigendommen van de stad 
en het OCMW staan veel vergaderzaal-
tjes leeg ’s avonds.  Waarom zouden 
deze niet kunnen gebruikt worden voor 
de bestuursvergadering van een vereni-
ging ?  Waarom zouden er bijvoorbeeld 
in Ter Linde niet – tijdelijk – ook wat 
andere activiteiten kunnen doorgaan 
dan nu het geval is.  Maar hiermee is 
het tekort aan ruimte om opvoeringen 
te organiseren of  om te sporten op 
lange termijn nog niet opgelost.

Keuzes maken in Wervik 
en Geluwe
In Wervik en Geluwe moeten er nog 
een aantal cruciale keuzes gemaakt wor-
den in de dossiers vooraleer deze kun-
nen vooruit gaan:  wat is de doelgroep 
van de infrastructuur, welke functies 
zullen er gecombineerd worden, is het 
voldoende bereikbaar, etc … 

Momenteel zijn technici en architecten  
aan het werk.  Maar even belangrijk zijn 
de gebruikers en de bewoners zelf.  Het 

is hoog tijd dat er met de verenigingen 
zelf  en met de bewoners actief  in debat 
gegaan wordt hierover.

OC Ter Hand
Ook hier zijn de verbouwingen drin-
gend.  Er lag een plan klaar om de koer 
te herstellen en wat hoogstnoodzake-
lijke werken.  De SP.a, N-VA en Open 
VLD wil er een nieuwbouw realiseren. 
Dit vertraagt het dossier en wij vragen 
dan ook dat het  vooruit gaat en dit ten 
bate van het verenigingsleven op Ter 
Hand.

OC Kruiseke
De laatste stap van een dossier is de 
uitvoering.  Kruiseke is het enige dos-
sier dat klaar is voor uitvoering.  Wist u 
dat het bestek van Kruiseke tot 3 maal 
terug naar de gemeenteraad terug-
gekeerd is,  telkens zaten er fouten of  
mankementen in.  Eindelijk zijn de lo-
ten nu gegund en de aannemers kunnen 
starten.  De verenigingen van Kruiseke 
zullen in 2015 beloond worden voor 
hun geduld.


