E-brief januari 2014
Genderevenwicht in het Grondwettelijk Hof
Op 23 januari heeft de commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat ingestemd
met genderquota voor het Grondwettelijk Hof. De nieuwe regeling, die baseert op een
wetsvoorstel van Sabine de Bethune, houdt in dat tenminste één derde van de twaalf rechters
van het vrouwelijk geslacht zullen moeten zijn. Sabine is erg tevreden dat haar voorstel werd
goedgekeurd. Het laat toe dat eindelijk het glazen plafond in de magistratuur wordt
doorbroken. Meer info

Karrewiet: kinderen in de Senaat
Op 10 januari waren de leerlingen van basisschool
De Hazelaar even senator voor één dag. De klas
uit het vijfde leerjaar was op bezoek in de Senaat
en mocht zelf een eigen wet ontwerpen en goedkeuren. Het programma Karrewiet van Ketnet
volgde hen.
Op een speciaal voor hen ontworpen website
www.junior.senaat.be kunnen kinderen meer te
weten komen over de Senaat. Hier vinden zij ook
informatie over hoe ze met hun school de Senaat kunnen bezoeken. De uitzending van
Karrewiet kan u hier bekijken.

Nieuwjaarsrecepties West-Vlaanderen
U vindt Sabine deze maand terug op heel wat
nieuwjaarsrecepties van West-Vlaamse afdelingen.
In Diksmuide, Zedelgem en Kuurne neemt zij het
woord over haar inspanningen om de
parlementaire behandeling van de 6de
staatshervorming in goede banen te leiden. Ook
blikt zij vooruit op de komende legislatuur, waarin
de overheveling van bevoegdheden naar
Vlaanderen concreet zal worden ingevuld. Het is
meer dan ooit tijd om werk te maken van een warm
Vlaanderen dat investeert in de welvaart van al zijn inwoners.

Mijn recepten voor een warme samenleving

Hoe mijn recepten voor een warme samenleving
eruit zien, kan u nalezen op mijn blog met
soeprecepten. Achter elk recept zit het verhaal van
de mensen waarmee ik de voorbije weken samen
ben gaan koken: Poverello in Brugge, Soep op de
Stoep in Meulebeke, en Grappe de Raisins in
Knokke-Heist. U kan het hier nalezen:
www.desoepenvansabine.be. Smakelijk!

In beeld

Uitreiking van de Odisseaprijs voor
ruimtevaartonderzoek, 16 januari (meer info)

100 jaar karabiniers-wielrijders of 'Zwarte
Duivels', 13 januari (meer info)

Nieuwjaarsreceptie Pro Lege met oud-collega's
Rik Van Keirsbilck, Paul Deprez, Marc Olivier en
Manu Desutter, 13 januari (meer info)

Wintergroentensoep koken bij Poverello in
Brugge, 23 december (meer info)

Meer foto's vindt u op mijn facebook-pagina
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