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Algemeen secretaris

Louis Ide
Louis Ide is een bezige bij. Als arts, N-VA-gezondheidsexpert, algemeen secretaris én columnist
voor Knack.be kent hij welgevulde dagen. Zo ook
op dinsdag 16 februari.

6.30 uur
Ik ben geen ochtendmens. Elke dag opnieuw
doet het pijn om vroeg uit de veren te komen.
Maar vandaag kondigt de radiowekker aan
dat ons Kamerlid Bert Maertens langskomt in
De Ochtend. Ik spits de oren.

7.00 uur
Terwijl mijn jongste dochter haar beker melk
omstoot, hoor ik op de radio de lofzang van
de Financial Times over Mechelen. De krant
rangschikt de stad van de Maneblussers op de
negende plaats als stad van de toekomst. Ik
doe mijn eerste tweet van de dag: Radio 1 ziet
over het hoofd dat Antwerpen in een ander
klassement nóg beter scoort.

8.00 uur
Tijd om de twee jongste dochters af te zetten
aan de schoolpoort. Onze oudste vertrok drie
kwartier geleden al met de trein.

9.00 uur
Dankzij de mobiliteitskunsten van de groenen
in Gent verlies ik onderweg naar het ziekenhuis waar ik werk veel tijd. Er ligt nochtans
een pak werk te wachten. Ik bestudeer een
pak resultaten die zijn binnengekomen en geef
tussendoor enkele antibiotica-adviezen.

13.00 uur
Snel een sandwich en een soepje, en dan rep
ik me naar Brussel. Geen files deze keer, en in
de Brusselse tunnels gelukkig ook geen vallende brokstukken. Aangekomen in de Kamer
ga ik langs bij fractiesecretaris Luc Dubois en
volksvertegenwoordiger Peter Luykx.

17.00 uur
Op naar De Barricade voor het wekelijkse
overleg met het Dagelijks Bestuur (DB). De
agenda ziet er loodzwaar uit maar ik heb er
zin in. Een uurtje later sluiten de fractievoorzitters, de ministers en hun kabinetschefs aan
voor wat we het DB+ noemen.

19.15 uur
Ik glip weg uit de vergaderzaal. Rond 20 uur
word ik verwacht in Schilde voor een van de
eerste van de meer dan driehonderd afdelingsverkiezingen die we dit voorjaar organiseren.
Er is veel volk en burgemeester Dirk Bauwens
glundert.

20.45 uur
De verkiezingen verlopen geolied. De leden
verkiezen een mooi en groot bestuur van
geëngageerde vrijwilligers. Dit is de ploeg die
het zal moeten waarmaken in 2018. In Schilde
haalde de N-VA in 2014 52,9 procent. Nóg beter
doen wordt moeilijk, maar de sfeer is zo goed
dat ik er niet aan twijfel dat N-VA Schilde er
weer zal staan. Ik stuur een paar tweetjes met
een groepsfoto de wereld in.

23.30 uur
10.30 uur
Even pauze. Ik begin te schrijven aan een
nieuw stuk voor Knack.be. Een oud boekje
van de Volksunie is mijn inspiratie vandaag.

Thuisgekomen praat ik nog wat na met mijn
vrouw. Ik hoop alvast dat alle afdelingen even
vlotte bestuursverkiezingen zullen hebben als
Schilde.
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