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“What can you do to promote world peace? 
Go home and love your family”. (Moeder Theresa)  

In deze editie van ons huis-aan-huisblad stellen we het gezin centraal.  
Het gezin in al z’n hedendaagse vormen en facetten. Het gezin als ver-
zamelnaam voor al wie je lief en dierbaar is. Het gezin als synoniem voor 
warmte, geborgenheid, thuis. Ga in dialoog met onze ministers  

en geniet van gratis frietjes!



BLOG

INTERVIEW

Dirk De fauw

“We moeten rennen, springen, vliegen, 
duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.” 
Herman Van Veen zong het liedje in 1979, 
maar de tekst is nu actueler dan ooit.  
We ‘moeten’ heel wat tegenwoordig. We 
moeten een uitdagende en goed betaalde 
job hebben, een boeiend sociaal leven, een 
leuk huis en een interessante vrienden-
kring.  We moeten een sterke en zelfbe-
wuste carrièrevrouw zijn, of  een geëman-
cipeerde en empathische nieuwe man.  We 
moeten werken, zorgen, presteren, niet 
falen, telkens weer opstaan en alsmaar 
doorgaan... Best vermoeiend, niet?  

En nu is het niet zozeer de veelheid 
aan activiteiten die me stoort, maar dat 

woordje ‘moeten’. Van wie moeten we 
dat eigenlijk allemaal? Van de maatschap-
pij? Van onszelf?  En waaròm moet het?  
Omdat iedereen het doet? Omdat het zo 
hoort? Onzin toch.  

Van al dat ‘moeten‘ word je niet echt ge-
lukkiger, en het brengt een hoop spanning 
met zich mee.  Bovendien zijn dingen die 
je ‘moet’ een stuk minder leuk dan dingen 
die je mag.  Dat weet het kleinste kind. 
Natuurlijk kan een leuke job je zelfrespect 
aanscherpen, en kan reizen echt voedsel 
zijn voor de ziel. Maar het ‘moeten’ laat 
geen ruimte meer voor passie en goesting, 
voor geluk. Vervang moeten door mogen, 
en het leven wordt een stuk lichter.   

Even stilstaan dus, en je afvragen wat je 
echt gelukkig maakt : je huis, je werk, je 
gezin, je vrienden, je (klein)kinderen...  En 
dan gelukkig zijn en content dat je er tijd 
aan kan en màg besteden. 

Christina Van Geel
(auteur, presentatrice, journaliste)

Dirk De fauw : Ik kan niet ontkennen dat 
ik in de verkiezingsperiode van een an-
dere job droomde.  Maar een troostprijs is 
het allerminst.  Het OCMW is ontzettend 
belangrijk voor een stad als Brugge.  Het 
vervult een heel belangrijke maatschappe-
lijke opdracht, nl alle Bruggelingen, ook 
zij die het wat moeilijk hebben, de kans 
geven op een menswaardig bestaan.  We 
doen dat via financiële steun, maar ook 
op andere manieren helpen we mensen 
hun leven weer op de rails te zetten.  De 
dienst schuldbemiddeling bijvoorbeeld 
helpt jaarlijks meer dan 1.000 mensen bij 
het beheer van hun middelen en het af-
betalen van hun schulden.  En het Brugse 
OCMW is er voor àlle Bruggelingen, niet 
alleen voor wie het financieel moeilijk 
heeft.  Zo kunnen 739 senioren terecht 
in één van de 7 woonzorgcentra.  Het 

OCMW helpt meer dan 2000 klanten met 
huishoudhulp, vangt een paar honderd 
kinderen op in de kinderdagverblijven of  
bij onthaalouders, levert maandelijks meer 
dan 20.000 warme maaltijden, enz…. Het 
OCMW voorzitterschap is dus een bij-
zonder lonende én verantwoordelijke job! 

- De vorige OCMW voorzitter was een 
socialist, welke christendemocratische 
klemtonen gaat u leggen?  
De fauw : Alles heeft zijn prijs, niets is 
gratis, zeker in deze economisch moeilijke 
tijden.  Ik wil er dan ook over waken dat 
de OCMW dienstverlening de Brugse 
belastingbetaler niet te veel kost.  En 
verder wil ik als voorzitter de klemtoon 
leggen op de 3 w’s : wonen, werken en 
woonzorgcentra.  

- Sp.a en CD&V bepalen opnieuw het 
beleid in Brugge, zal deze coalitie toch an-
dere klemtonen leggen dan de vorige?  
De fauw : Ja, er komen zeker nieuwe 
klemtonen.  Op vlak van woonbeleid 
willen we de ontgroening van de stad 
tegengaan, en zetten we sterk in op be-
taalbaar wonen.   Economisch verruimen 
we onze blik op de regio.  Onze zeehaven 
zal daarin een prominente rol spelen. De 
banden tussen het haven- en het stadsbe-
stuur worden nauwer aangehaald.  Veilig-
heid blijft een prioriteit, maar we willen 
wel de zogenaamde gas-boetes herbekij-
ken en beperken tot duidelijk omschre-
ven inbreuken zoals bv sluikstorten en 
wildplassen.  Brugge is een prachtige stad, 
en een fantastische stad om in te leven en 
te wonen.  Dat gevoel doorgeven aan àlle 
Buggelingen is mijn streven.    

164.  Het is een getal dat Dirk De fauw niet snel 
zal vergeten.  Met 164 stemmen klopte Renaat 
Landuyt hem bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen vorig jaar zeer nipt op de meet.  De fauw, 
kopman voor CD&V, greep naast de burgemees-
tersjerp en moest zich tevreden stellen met het 
OCMW voorzitterschap.  Een troostprijs?  
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Smullen op ’t zand ’t Gezin

Wist u dat de Brugse Meifoor al 813 jaar 
oud is?  De eerste Meifoor, toen nog 
“Brugghemarct”, dateert van het jaar 1200.  
Een sterke eeuwenoude traditie, al zijn de 
attracties intussen wel geëvolueerd...  In het 
Volkskundemuseum in de Rolweg loopt 
er een historische tentoonstelling over de 
Meifoor.  De Brugse Erfgoedcel pakt uit 
met foto’s, snuisterijen en antiquiteiten van 
de Meifoor door de eeuwen.  Een 90-tal 
foorreizigers zijn intussen weer in Brugge 
geland met hun attractie.   De Meifoor 
loopt nog tot 12 mei in de Brugse bin-
nenstad (’t Zand, Beursplein, Hauwerstraat, 
Koning Albertpark en Simon Stevinplein).

Hilde Decleer, schepen van locale eco-
nomie:  “In september is ‘t Zand het 
decor voor nog meer spektakel. We zijn 
nu al volop bezig met de voorbereidingen 
voor “Kookeet”. Overheerlijke hapjes en 
drankjes van topchefs, nu al voor het derde 
jaar op rij, tijdens het laatste weekend van 
september, van zaterdag 28 tot maandag 
30 september.  Hou die data maar al vrij in 
je  agenda.  Het zal weer fantastisch zijn!  
Door de grote belangstelling vorig jaar 
(80.000 man in 3 dagen) zal het festival nu 
plaatsvinden op ’t Zand.  Nog meer plaats 
voor nog meer culinaire topbelevenissen!” 

Soms chaos
altijd veel liefde.

Anders nu
beperkter in tijd

soms
duurzame band.

In z’n samenstelling
zeer verscheiden,
geslacht en aantal
anders, variërend.

Nieuwe begrippen
Pluskinderen

co-ouderschap
meer grootouders.

Ingewikkelde afspraken,
alimentatie.

Nestwarmte

Geborgenheid
veilige plek

om jezelf  te zijn
met vreugde en verdriet

met ruziegekletter en tederheid
blijven.

Gezin
‘t is een werkwoord.

Werken aan relaties
is de opdracht, uitdaging en kracht.

Gezin
hoeksteen en baksteen

tastbaar
visueel, materieel.

Maar ook innerlijk
niet zichtbaar

hunkeren naar liefde.

Samenstelling en vormen
spelen geen rol.

Samen zijn of  doen.

Gezin is thuiskomen
is dromen

is hard werken
is onmetelijke voldoening.

Niet evident
moeilijk consequent.

’t  Gezin
niet te vervangen,

liefdevol omarmen!

Jos Demarest 
Schepen van 

personeelsbeleid, 
tewerkstellings-

beleid en sociale 
economie
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Er zit meer in een tekst...

“Niets ter wereld kan de plaats innemen 
van doorzettingsvermogen. Talent niet, 
want er zijn tal van getalenteerde mensen 
zonder succes. Ook genialiteit niet, want het 
miskende genie is bijna spreekwoordelijk. 
Een opleiding al evenmin, want de wereld 
zit vol goed opgeleide mensen. Alleen 
doorzettingsvermogen en vastberadenheid 
zijn oppermachtig.”
(Calvin Coolidge, 30ste president vd USA 
1923-1929, in een pleidooi voor gezond en 
lang leven)
 
Al sinds de kinderen klein zijn, schrijf  ik 
hen af  en toe een briefje of  schuif  ik een 
kaartje onder hun hoofdkussen, ik houd 
van schrijven en teksten, en het is mijn ma-
nier om kleine of  grote boodschapjes mee 
te geven. lk tel het niet, maar ik weet zeker 
dat elk van hen al minstens 1 keer boven-

staand tekstje heeft gekregen. Ik vind het zó 
sprekend, omdat ik overtuigd ben van de 
moeilijkheid, maar ook van de kracht van 
doorzettingsvermogen. Het leven verloopt 
niet altijd zoals we zouden willen, en dan is 
het zaak de moed niet te verliezen, de rug te 
rechten, en door te zetten.  Veerkracht, dat 
wil ik hen meegeven.

Minou Esquenet
gemeenteraadslid, 

kabinetssecretaris Hilde Crevits



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

Goed gezinddag
En omdat niet alleen kinderen recht hebben op een verzetje, maar ook hun 
(groot)ouders, tantes, nonkels, de hele familie, nodigt CD&V u allen uit op de 
Goed Gezinddag, maandag 20 mei in Planckendael! Wie dit jaar 4 wordt is die dag 
onze eregast.  Alle vierjarigen mogen 4 kaarsjes uitblazen samen met de jarige Kai 
Mook en zijn peetvader Kris Peeters. Voor wie meer houdt van een goed gesprek 
is er een dialoogmoment met onze ministers en nieuwe leden krijgen een VIP 
ontbijt aangeboden.  

Meer info vind je via www.cdenv.be.  Inschrijven doe je zo : http://www.cdenv.
be/goedgezinddag-inschrijven. Tot maandag 20 mei in Planckendael! 

Kwibus, de nieuwe speelplein-
werking in Brugge

“Tijdens de voorbije campagne beloof-
den we om bijzondere inspanningen te 
leveren voor jonge gezinnen. Zij zorgen 
immers voor de toekomst op lange 
termijn. Vakantiewerking is een laag-
drempelig initiatief, waarmee we jonge 
ouders kunnen ondersteunen in de 
zoektocht naar zinvolle opvang. We in-
vesteren 350.000 euro in deze werking.
Kwibus vertrekt vanuit de leefwereld 
van kinderen, met het recht op spelen. 
We zorgen ervoor dat ze tijdens de 
vakantie de vrijheid krijgen om hun 
eigen spel te maken. Daarbij worden 

ze begeleid door ervaren animatoren. 
Zij garanderen de kwaliteit van onze 
werking. Deze zomer gaat Kwibus door 
in alle Brugse deelgemeenten. Vooraf  
inschrijven is niet nodig. De prijs werd 
verlaagd en is nu € 2 voor een halve dag 
en € 4 voor een volledige dag. De kos-
ten voor de vakantiewerking zijn fiscaal 
aftrekbaar voor alle kids jonger dan 12 
jaar. We bezorgen je naar het einde van 
het jaar toe zelf  de fiscale attesten.”

Meer info over KWIBUS  kan je vinden op 
www.frankydemon.be

Deze zomer start de nieuwe vakantiewerking Kwibus. 
Franky Demon, schepen van jeugd, vertelt er meer over.

Vers bloed
Ik ben Bieke Uyttenhove, 45 jaar, ge-
trouwd met Guido Naeyaert en moeder 
van 3 kinderen. Ik werk in de sociale 
sector. Eerst 8 jaar als coördinator van 
het Samenwerkingsinitiatief  Thuiszorg. 
Sinds 2007 ben ik zorgregiodirecteur 
van Familiehulp Brugge.

Door mijn werk in de sociale sector 
groeide mijn interesse in de poli-
tiek.  Zowel lokaal als nationaal heeft 
onze sector nood aan een sterk sociaal 
politiek beleid. Ik wil zelf  graag een 
stempel zetten. Dit kan enerzijds door 
op de juiste partij te stemmen, maar bij 

mij kwam het idee om zelf  te partici-
peren. Vandaar mijn engagement om 
mee te stappen in de gemeenteraads-
verkiezingen van oktober 2012. De 
keuze voor CD&V was evident. Niet 
alleen omwille van mijn christelijke 
achtergrond, maar vooral ook omdat 
de waarden ‘solidariteit, betrokkenheid, 
iedereen inbegrepen’ sterk voorop staan 
in mijn levensvisie.

CD&V moet een lans breken voor alle 
lagen in de maatschappij, maar niet in 
het minst voor zij die het moeilijk heb-
ben. In ons beleidsprogramma wordt 

er veel aandacht besteed aan het sociaal 
aspect van de samenleving. Daar sta ik 
achter. Door mijn ervaring in de sociale 
sector heb ik een heel duidelijk beeld 
van wat leeft en waar het soms fout kan 
lopen.

Bieke Uyttenhove


