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Wij staan achter onze kandidaten!
De Zwevegemse CD&V vaardigt Sabine Poleyn en Felix De Clerck af voor de Vlaamse respectievelijk Federale verkiezingen.

De verkiezingen van 25 mei komen nu snel dichterbij. 
Hoog tijd dus om onze twee Zwevegemse kandidaten voor te stellen.
CD&V Zwevegem staat letterlijk én figuurlijk achter Sabine Poleyn en 
Felix De Clerck. Zij stellen zich graag aan u voor op pagina 5.



“Goed Gezind” Vriendenfeest

Week van de vrijwilliger in Zwevegem

CD&V Zwevegem, die één van de piloot
gemeenten is voor de campagne “Goed 
Gezinde Gemeente”, kon een Goed 
Gezind programma aanbieden. De twee 
WestVlaamse lijsttrekkers voor de verkie
zingen van eind mei, Hendrik Bogaert en 
Hilde Crevits, vonden de weg naar Moen. 

CD&V Zwevegem heeft ook het eerste 
Goed Gezind certificaat uitgedeeld op 
dit Vriendenfeest. Dit viel Frans Van

neste en Godelieve Lagae te beurt, het 
alomgekende koppel vrijwilligers dat zich 
jarenlang heeft ingezet voor het lot van 
vele arme kinderen in Oekraïne. Reden 
genoeg dus om eventjes in de bloemetjes 
gezet te worden. 

Na het officiële gedeelte was het tijd voor 
een gezellig samenzijn met alle CD&V
vrienden. Na afloop kon iedereen terug
blikken op een geslaagde en gezellige dag, 
vol oranje, warme CD&Vmomenten.

Sabine Poleyn (40) 

Job: Vlaams Parlementslid, WestVlaams onderwijsspecialiste & gemeenteraadslid
B.S. : Gehuwd met Stefaan & mama van vijf  - Otegemstraat 131,  
www.sabinepoleyn.be
Hobby’s: indien tijd: toneel, lopen, lezen, dansen
Mooiste plaats in Zwevegem? Het romantische Sint-Pietersbrugje, de glooiende 
akkers, het zonnige zwembad
Naar wie kijk je op? Naar wie het beste van zichzelf  geeft voor de ander.
Over Felix? Fris & ongebonden 

Sinds 2009 maakt en verdeelt Food 4 All 
wekelijks voedselpakketten voor zo’n 170 
gezinnen uit Zwevegem, Avelgem en 
Spiere-Helkijn. Het zijn de 3 OCMW’s die 
bepalen wie een pakket kan krijgen. De 
werking wordt gedragen door zo’n 23 en
thousiaste vrijwilligers ! Ze kunnen dit doen 
dankzij de vele sponsors en giften. CD&V 
bedankte de vrijwilligers voor hun inzet. 
Vrijwilligers maken immers van Zwevegem 
een warme en levende gemeente , elke dag 
opnieuw … 

Het CD&V Vriendenfeest is tra-
ditioneel de nieuwjaarsbijeen-
komst van CD&V Zwevegem, en 
ook dit jaar was dit niet anders. 
Iedereen was van harte welkom 
in hartje Moen om te klinken op 
het nieuwe jaar. 

Tijdens de Week van de Vrijwil-
liger zette CD&V Zwevegem dit 
jaar de vrijwilligers van “Food 4 
All” in de bloemetjes. 
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Dubbelinterview met de  
Zwevegemse kandidaten 

Felix De Clerck (30)

Job: Belangenbehartiger beeldende kunstsector Vlaanderen en Brussel
B.S. : Getrouwd met Bieke & zoon Otis - Ommegangstraat 14, www.felixdeclerck.be
Hobby’s: wandelen met de hond, lezen en vogels kijken
Mooiste plaats in Zwevegem? Orveytbos – Transfo
Naar wie kijk je op? Inge Vervotte, de manier waarop zij aan politiek heeft ge
daan ,oprecht. Niet gekluisterd aan de macht. 
Over Sabine? Authentiek & gedreven

Sabine: wat bracht je naar Zwevegem?
Felix: na 2 jaar in Antwerpen te hebben ge
woond, zocht ik samen met mijn vrouw een 
huisje in de streek. Na een lange zoektocht 
viel ons oog op een leuk huis in Zwevegem. 
Ik kende Zwevegem van een aantal vrienden 
die hier wonen en wist dat het een leven
dige gemeente was. De keuze was dan ook 
snel gemaakt. Samen met de vrienden uit 
Zwevegem zijn we ook met een pop-up café 
(café De Speedboot) begonnen. Deze zomer 
zal onze omgebouwde caravan langs de vaart 
staan om wandelaars en fietsers te ontvangen. 

Felix: hoe heb je dossiers voor Zwevegem in 
Brussel verdedigd?
Sabine: (met vuur) Indien gemeente, provin
cie en gewest betrokken zijn, is het belangrijk 
hen samen te brengen. Zo hebben we bij 
Hilde Crevits de fietstunnel in een stroomver
snelling gekregen. Door parlementaire vragen 
te stellen dwing je soms ook een standpunt 
af. Zo is het onderzoek naar de flessenhals 
van de vaart in Kortrijk gestart. Met resultaat: 
het kanaal zal volwaardig gebruikt worden 
en zal vrachtvervoer van de weg houden. 
Bij grote debatten kijk ik altijd met de lokale 
bril, naar wat de impact voor (gemeenten als) 
Zwevegem kan zijn. Het is dan wel leuk als 
een minister van Onderwijs dan de nieuwe 
financieringsregels voor onderwijs simuleert 
voor Antwerpen en – toevallig - Zwevegem. 

Sabine: je bent geboren in een politieke 
omgeving en kiest er dan toch voor.

Felix: ik ben inderdaad geboren in een 
politiek nest. Mijn grootvader Albert De 
Clerck was minister en mijn vader Stefaan 
was minister van Justitie, CD&V-voorzitter 
en burgemeester van Kortrijk. Ik heb zowel 
het mooie als het lelijke van de ‘stiel’ van 
dichtbij meegemaakt. Als jonge kerel wou 
ik dan ook absoluut niet in de politiek. Ik 
volgde alles wel op en dacht vaak bij mezelf: 
“potverdikke, ik zou dat zo en zo doen…” 
Toen we het wereldrecord regering vormen 
binnenhaalden was ik zo kwaad dat ik samen 
met een aantal vrienden de Shame-betoging 
organiseerde. Met 40.000 mensen een groot 
succes. Nadien botste ik echter op de limieten 
van het burgerprotest. Daarom dat ik nu op 
een lijst sta, ik wil in de cockpit zitten. 

Felix: waar wil je aan werken in het parle
ment de komende jaren?
Sabine: vanuit mijn ervaring wil ik graag ver
der werken aan een goed onderwijs, dat alle 
leerlingen uitdaagt, met gemotiveerde leer
krachten. Aan het stimuleren van technisch 
talent – waar in deze hoogtechnologische 
maatschappij zo een nood aan is! Aan een 
WestVlaams hoger onderwijs dat dicht bij 
onze kmo’s staat. Ook het buitenlands beleid 
is belangrijk. Export stimuleren, ook voor 
kleinere bedrijven. Een antwoord bieden aan 
de uitdagingen van internationale samenwer
king en duurzame ontwikkeling. Met oog op 
de lange termijn: dit zijn we onze kinderen 
verschuldigd. 

Sabine: waar wil jij voor gaan in de politiek?
Felix: volgens mij kan politiek de schoonste 
job ter wereld zijn, je krijgt de kans om de 
maatschappij te verbeteren voor iedereen. 
Vaak worden goede ideeën door partijpoli
tieke redenen getorpedeerd. Ik ga voor een 
nieuwe politieke cultuur. Het parlement moet 
terug het hart van onze democratie worden. 
Verder denk ik ook dat we moeten opletten 
met een overheid die eigenlijk ondernemer
schap afremt. Jongeren moeten opletten dat 
ze geen GAS-boete krijgen als ze wat te veel 
lawaai maken en ondernemers moeten voor 
iedere stap die ze zetten allerlei documentjes 
invullen. We moeten terug een samenleving 
krijgen waarin verantwoordelijkheid centraal 
staat. 

Sabine: de overheid moet inderdaad blijven 
werken aan minder paperassen en meer 
vertrouwen. En mensen die iets doen voor 
de maatschappij - of het nu als mantelzorger, 
ondernemer, vrijwilliger of moeder/vader 
is – stimuleren! Dankzij hen is deze samenle
ving een warme samenleving. En dat is waar 
we met CD&V toch voor gaan!

Op de CD&V-lijst staan op 25 mei twee Zwevegemnaren. CD&V 
Zwevegem wil via hen verder een stem hebben in Brussel en re-
kent daarvoor op uw steun! Een dubbelinterview!
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Ondertussen is hun gouden jubileum 
gevierd en ze waren wel content van ‘t 
kaartje van de mensen van CD&V want 
die mensen mogen nu niet meer komen, 
helemaal niet.

Een paar weken terug kwam de nicht van 
Marie vanuit St. Niklaas op bezoek. Voor ze 
bij hen toekwamen, hadden ze al een ritje 
door Zwevegem gemaakt en waren ze vol 
lof  over de bib, het sportpunt, de tennis 
en het nieuwe gemeentepunt. Ze zeiden: 
“Amai Zwevegem heeft wel heel veel. De 
mensen die hier wonen hebben veel geluk 
met het ruime aanbod aan vrijetijdsinfra
structuur”. Louis en Marie waren nogmaals 
trots op hun gemeente.

Louis was naar de cyclocross geweest. 
Mooi weer en veel volk. Toen hij terug 

thuis kwam vertelde hij enthousiast over 
de koerse van de vrouwen, “schoon volk” 
en over de koerse van d’echte. Van die 
nieuwe uitvinding met koersende politie
kers en gemeentepersoneel zei hij dat de 
burgemeester ook op dat vlak nog veel zal 
moeten trainen om mee te kunnen met zijn 
personeel. Marie verstond dat niet goed, 
een burgemeester die meer in zijn koer
sekleren rondloopt dan 
in zijn kostuum... maar 
ja, je mag in niets meer 
verschieten den dag van 
vandaag.

Iedere donderdag kijkt 
Marie graag in de brieven
bus want dan zitten de 
reclames erin. Ze kan zich 
daar uren mee bezighou

den. Maar ze gaan nu moeten betalen om 
dat te versturen in Zwevegem en dat vindt 
Marie niet zo erg voor die grote ketens 
maar wel voor de handelaars van Zweve
gem die al zo erg hun best moeten doen 
tegen die grote. Louis zegt: “De grote nij
pen de kleintjes dood en als ze niet opletten 
gaat binnen een paar jaar den helft van de 
winkels moeten sluiten”. Dan zullen ze na 
het zwemmen ook voor hun “commessies” 
naar Kortrijk moeten, maar Louis ziet dat 
niet meer zitten.
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Op de koffie met STEVEN VANACKERE

Mijmeringen op een mooie lenteavond

“Boeiend, waarachtig, eenvoudig en inhou
delijk bijzonder sterk” waren de reacties van 
de talrijke aanwezigen nadien. Zijn positieve 
visie over de samenleving, in schril contrast 
met het negatieve, het zwartgallige dat we 
nu meemaken en vooral zijn oproep tot 
vertrouwen werd door iedereen bijzonder 
gesmaakt en zal bijblijven. De uitleg over de 
bankcrisis en de ARCO problematiek kreeg 
in die context een andere en aanvaardbare 
dimensie.

De nakende verkiezingen en zijn engage
ment voor Europa kwamen uiteraard ook 
aan bod. Enkele aanwezige kandidaten (Sa
bine Poleyn op de 7de plaats voor Vlaan
deren, Felix De Clerck, lijstduwer voor de 

Kamer en Jan de Keyser, kandidaat voor 
Europa) stelden zich voor en getuigden 
voor hun engagement in de politiek.
Een zeer geslaagde namiddag die nog lang 
zal nazinderen.

‘De eerste steen’, het boek dat 
Steven Vanackere schreef, was 
de aanleiding om met de CD&V 
senioren van Zwevegem samen 
te komen.

Louis en Marie waren trots dat ze in het boekje van de CD&V moch-
ten schrijven. Ze kregen veel goede reacties van de buren. Ze zijn 
echter niet meer alleen want Frans en Germaine van een straat 
verder hebben ook hun mijmeringen opgeschreven en ze versche-
nen ook in een politiek blaadje. Eigenlijk spraken ze over dezelfde 
dingen maar keken ze door een andere bril, een rode bril. Zo zie je 
maar dat je aan alles een heel verschillende uitleg kan geven. 

De burgemeester 
loopt al meer in 
zijn koersekleren 
rond dan in zijn 

kostuum...

Maar hij zal nog 
veel moeten 

trainen om mee te 
kunnen!


