Datum: maart 2015

Tentoonstelling Berlinde De Bruyckere
Op woensdag 21 januari 2015 werden we door de heer Philippe Van Cauteren,
directeur van het S.M.A.K. verwelkomt voor de beloofde rondleiding met Berlinde De
Bruyckere.
Berlinde ontving in januari 2014 de Medaille van Erkentelijkheid van de Opperdekenij
voor haar prestaties op artistiek vlak.
Berlinde nam ons mee door haar tentoonstelling en hield verschillende keren stand
om ons wat meer uitleg te geven over de werkwijze en het tot stand komen van de
kunstwerken.

Hartelijk dank aan Berlinde De Bruyckere en Philippe Van Cauteren voor de warme
ontvangst en de prachtige rondleiding.

Statutaire Algemene Vergadering januari 2015
De eerste Statutaire vergadering van het 113de dienstjaar van het K.V.G.D.G. startte
met de naamafroeping van de aanwezige dekenijen. Daarop begroette de
opperdeken Eli De Rijck, alle aanwezigen en wenste aan allen een liefdevol,
ambitieus en zorgzaam 2015.
Het verslag van de vorige Statutaire Algemene Vergadering werd voorgelezen en
goedgekeurd.
De opperdeken gaf een overzicht van alle activiteiten van het voorbije drukke jaar.
Daarna gaf hij een update van de stand van zaken omtrent IVAGO.
Wat de braderieën in het centrum betreft werden de dekenijen ingedeeld in 2
clusters.
Cluster 1: Kon. Dekenij Belfort Center, Dekenij Koestraat, Dekenij Minard, Kon.
Dekenij Rond Punt Center en Dekenij Shoppingcenter Gent Zuid zullen hun braderie
houden op 11, 12, 13 en 14 juni 2015.
Cluster 2: Kon. Dekenij Burgstraat, Kon. Dekenij Dampoortstraat, Dekenij Groene
Veerle, Dekenij Hoogpoort, Dekenij Jong Oudburg, Kon. Dekenij Korenmarkt, Kon.
Dekenij Langemunt, Dekenij Nederkouter, Kon. Dekenij Patershol, Dekenij
Sint-Jacobsnieuwstraat, Kon. Dekenij Sint-Mighiels, Dekenij Steendam, Dekenij
Veldstraat en Dekenij Vlasmarkt zullen hun braderie houden op 25, 26 27 en 28 juni
of 27, 28, 29 en 30 juni 2015.
Eli de Rijck stond nog even stil bij de aanstellingen tot deken en ere-deken in 2014
en vroeg een ogenblik stil te staan ter herinnering van de dekenijvrienden die ons in
2014 hebben verlaten.
Na een korte pauze werden de genodigden binnengeleid en voorgesteld door
opperbaljuw Geert Maes.
De Raad van Bestuur van de
opperdekenij was fier de opbrengst
van de kersthappening“1000 euro” te
overhandigen aan Katrien en Gino,
ouders van 2 kinderen met een
mentale beperking. Zij zullen, samen
met de ouders van andere
jongvolwassenen met beperkingen,
een tweede thuis bouwen waar
vorming en therapie wordt
aangeboden en dit vanuit hun
mogelijkheden en niet vanuit hun
beperkingen.

Opperbaljuw Geert Maes nodigde de heer Tom Baltahazar, Schepen van
Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, uit voor de uitreiking van de
erediploma’s voor sociale verdiensten aan de dames Wieske De Bosscher, Frieda
van Caeckenberghe en Lea Vandeputte en aan de heren Patrick Beke, Raoul Van
Bignoot en Eddy Van Laecke. Schepen Balthazar nam de tijd om iedereen
persoonlijk toe te spreken en te feliciteren. Uiteraard hoorden daar ook bloemen en
geschenken bij.

Het hoogtepunt van de avond was de overhandiging van de medaille van
Erkentelijkheid 2014 van het K.V.G.D.G. aan de heer Daan Schalck, DirecteurGeneraal Havenbedrijf Gent.
Maar eerst werd de heer Daniël Termont, burgemeester uitgenodigd voor de
huldetoespraak. Hij schetste een overzicht van de schitterende carrière van de heer
Daan Schalck.
Hij werkte van 1994 tot 1999 op het kabinet van Daniël Termont, toen Schepen van
de Haven en Economie. In 1999 maakte hij de overstap naar het federaal parlement.
Voor hij de functie van directeur-generaal van de Haven Gent op zich nam was hij
werkzaam in de privé-sector. De redevoering van onze ere-opperdeken Daniël
Termont overtuigde iedereen dat Daan Schalck de medaille van Erkentelijkheid 2014
meer dan verdiend heeft.

Geert Maes gaf lezing van het
citaat, vermeld op de breve. De
medaille werd overhandigd door
opperdeken Eli De Rijck.

Na het zingen van Klokke Roeland konden we gezamenlijk het glas heffen op
2015!!!!
Het was een geslaagde avond.

Ivago
De dekenijen werden verwittigd dat er geen gevolg zal gegeven worden aan het
schrijven waarin verwezen wordt naar deurwaardersbezoek. Schepen Christophe
Peeters maakt een afspraak met Schepen Tine Heyse om deze zaak definitief op te
klaren. Tot op heden nog geen nieuws. We houden u op de hoogte van zodra we
meer horen.

Bestuurswijzigingen
Dekenij Heilig Kerst – De Heer Johan Luca nam ontslag uit het bestuur

Dekenijenavond
Net als vorig jaar organiseert de opperdekenij terug een dekenijenavond.
Noteer alvast 2 mei 2015 in je agenda. Verdere info volgt.

In memoriam
Op 16 februari 2015 overleed de heer Louis Verbrugghe.
De Heer Verbrugghe was eredeken van de Koninklijke Dekenij De Kerfstok en tevens
schoonbroer van de deken Etienne Flerick, van Koninklijke Dekenij
Sint-Pietersstation.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Mobiliteitsplan
Naar aanleiding van een vraag vanuit de opperdeken, organiseren Schepen
Watteeuw en Schepen Peeters een aantal overlegmomenten met de dekenijen over
het mobiliteitsplan.
Beide heren verkiezen een aanpak waarbij een aantal dekenijen gebundeld worden,
om te kunnen komen tot een behapbaar aantal overlegmomenten.
Deze bundeling werden gekoppeld aan de sectoren, zodat een goed gesprek kan
gevoerd worden en dat het ook mogelijk is om een aantal specifieke situaties te
bespreken.
Per dekenij werden maximaal 2 personen willen ontvangen, zodat er een
evenwichtige samenstelling van de groep kan zijn.
De overlegmomenten zijn reeds gepland en de betrokken dekenijen werden
uitgenodigd door het kabinet van de heer Schepen Watteeuw. We rekenen op uw
aanwezigheid en uw constructieve medewerking.

