
   

 

Nieuwsbrief juli 2014 
 

Opnieuw Senaatsvoorzitster 
(ad interim) 
  

Sabine de Bethune is met applaus herkozen tot 

Senaatsvoorzitster. De Bethune was sinds 2011 

de voorzitster van de Senaat. Dat mandaat 

neemt ze opnieuw op maar ze benadrukt dat ze 

tijdelijk voorzitster is in afwachting van een 

federale regering. 

'In de tussentijd moeten we bouwen aan het 

morele gezag dat de instelling nodig heeft om 

haar functie binnen de federale structuren te 

vervullen'.   

Lees hier het Belga bericht  

     

 

  

 

 

Een sterke CD&V-fractie in de 
Senaat  
  
Op 29 juli wordt onze CD&V-senaatsfractie 
voltallig met de eedaflegging van Brigitte 
Grouwels als deelstaatsenatrice in opvolging van 
Bianca Debaets. Eerder werd Steven Vanackere 
verkozen als fractievoorzitter.  
Lees hier meer 

 

  

http://www.sabinedebethune.be/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=381&tx_ttnews%5bbackPid%5d=152&cHash=be9eb00f2e43123ecca8ab46312244d9
http://www.sterkervlaanderensterkerland.be/artikel/steven-vanackere-aangeduid-als-fractievoorzitter-senaat


Wetsvoorstel moet seksistische 'geneesheer' vervangen door 
'arts' 
  

Gelukwensen aan collega's Nahima Lanjri en Nathalie Muylle, die mijn wetsvoorstel oppikten om de 

Ziekenhuiswet te amenderen  en zo bij te dragen tot genderneutrale beroepsnamen.   

Lees hier het artikel  

  

Wereldoorlog 1: Een gedenkteken voor 
Elsie en Mairi 
  
Op zaterdag 22 november 2014 wordt in de Westhoek een 
standbeeld onthuld voor Elsie Knocker en Mairi Chrisholm. Die 
dag is het precies honderd jaar geleden dat deze twee 
heroïsche vrouwen in Pervijze arriveerden en een 
eerstehulppost opstartten vlakbij de loopgraven. 
Dit project wordt gefinancierd met bijdragen van particulieren uit 
UK, USA, Duitsland, Frankrijk en België. Drijvende kracht achter 
dit project is Westvlaming Stefaan Vandenbussche, 
medewerker CD&V-fractie. Hij houdt ook lezingen waarbij hij 
duidelijk maakt hoezeer vrouwen een rol speelden in die 
brandhaard die de eerste Wereldoorlog was.   
  
Wie graag bijdraagt tot dit project kan een storting doen fiscaal 
aftrekbaar vanaf 40euro) op de projectrekening die bij het 
Koning Boudewijnfonds geopend werd: 
The Elsie And Mairi Statue Fund 
IBAN: BE 10 0000 0000 0404 
Koning Boudewijnstichting - Brederodestraat 21 - 1000 Brussel 
BIC: BPOTBEB1 
Gestructureerde mededeling: 128/2645/00011 
Meer info  

   

 

  

In beeld   
  

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140721_01186729
https://www.facebook.com/ElsieMairiFund?fref=ts


 

Heerlijk zomerfeest CD&V Kortrijk 
 

 

Ontvangst Voorzitter Assemblée Nationale RDCongo in de 
Senaat 

 

 

20ste eedaflegging Jan Durnez, nu in het Vlaams 
parlement 

 

 

Proficiat aan de nieuwe Vlaamse regering 
 

 

21 juli: mooie nationale feestdag aan allen 
 

 

21 juli: mooie nationale feestdag aan allen 
 

 

  



      

 

 

  

    

 

https://www.facebook.com/sabinedebethune
http://www.flickr.com/photos/sabinedebethune/sets
http://be.linkedin.com/pub/sabine-de-bethune/17/106/a7a
https://twitter.com/SabinedeBethune
http://www.youtube.com/user/sdebethuneop3/videos?view=0&flow=grid
http://www.sabinedebethune.be/

