
OOK IN MALDEGEM! 
Werp een blik op een eerste lading topkandidaten 



Beste, 
 
Op zondag 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus 
voor de gemeente– en provincieraadsverkiezingen.  
 
CD&V Maldegem kiest voluit voor de weg vooruit. We 
kunnen terugblikken op een geslaagd bilan met tal van 
gerealiseerde projecten. En ook naar de toekomst toe 
leggen we de focus op wat we samen met de inwoners 
van Maldegem kunnen ondernemen om van onze        
gemeente een plaats te maken waar iedereen zich goed 
voelt.   
 
Met een vernieuwde ploeg van jong en oud, met           
gedreven en geëngageerde mannen en vrouwen,      
gaan we voluit voor een positief verhaal.  
 
Als lijsttrekker ben ik trots u vandaag al 16 topkandidaten 
te kunnen voorstellen. Eén voor één zijn het pareltjes die 
hun beste beentje zullen voorzetten om samen verder te 
werken aan een prachtig Maldegem.  
 
Wees er zeker van dat u nog van ons hoort!          
We rekenen op uw steun!  
 
Valerie Taeldeman, 
Lijsttrekker  

 
De 16 kandidaten worden in alfabetische volgorde 

kort voorgesteld  



 

   Valerie  
   Taeldeman 
    

    Lijsttrekker 

42 jaar 

Getrouwd met Tom Vermeirsch 
Mama van Marlies en Nicca 

Vlaams volksvertegenwoordiger 
1ste schepen Maldegem 

Gebeten door de politieke microbe 
Houdt van muziek en de wereld verkennen 

CD&V is de beste optie voor onze mooie  
gemeente: veel ervaring, indrukwekkend       
palmares en enthousiaste kandidaten!  

Kleitkalseide 73 
9990 Maldegem-Kleit 
0477 81 92 61 
valerie.taeldeman@maldegem.be 
www.valerietaeldeman.be  



 

    

   Eric 
   Cuelenaere 
    

65 jaar 

Getrouwd met Christine Roels 
Papa van Ruth en Kim 

Landbouwer 

Houdt van klusjes doen en mensen  
bezoeken die alleen zijn 
Actief in het verenigingsleven bij o.a.    
Landelijke Gilde, kermiscomité, onderlinge   
bedrijfshulp (landbouwers) , Agro beheers-
groep en polder Maldegem 

Als landbouwer ben ik zeer begaan met de 
open ruimte die ons nog rest. We moeten 
er alles aan doen om die te behouden voor 
de toekomst  

Moerhuizestraat 19 
9990 Maldegem 
0499 17 60 21 
eric_cuelenaere@hotmail.com 



 

    

   Ruben  
   Damme 
    

27 jaar 

Receptionist en magazijnier in garage voor 
vrachtwagens te Eeklo 

Van kleins af aan actief bij KSK Maldegem 
Houdt er van tijd door te brengen met 
vrienden in combinatie met een hapje en 
een drankje  

Ik ben graag op de hoogte van wat er in de 
gemeente gebeurt of gaat gebeuren. Mijn 
contacten met Jong CD&V hebben mijn   
interesse in de lokale politiek doen groeien 

Moerhuizestraat 37 
9990 Maldegem 
0486 97 60 94 
rubendamme@hotmail.com 



 

    

 Koenraad  
 De Ceuninck 
    

36 jaar 

Getrouwd met Inge Mouton 
Papa van Seth en Finn 

Docent lokale politiek Universiteit Gent 
Voorzitter gemeenteraad Maldegem 

Actief in meerdere verenigingen zoals 
Heemkundige Kring, Schoolbestuur Zrs. 
Maricolen, Welzijnsschakel,  
St.Vincentiusvereniging 

CD&V was een evidente keuze, deels fami-
liaal ingegeven, maar engagement voor 
een andere partij was nooit een optie 

Sint-Jansherenplein 7 
9990 Maldegem-Donk 
0478 95 12 44 
koenraad.de.ceuninck@telenet.be 



 

    

   Leandra       
   Decuyper 
    

27 jaar 

Verloofd met Vic De Loof 

Advocaat bij Publius 
Gemeenteraadslid en regionaal jongeren-
voorzitter regio Meetjesland 

Gebeten door de politieke microbe, zowel    
lokaal als bovenlokaal 
Houdt van reizen, sporten, koken en dat 
alles het liefst in leuk gezelschap 

Met de verwezenlijkingen van de voorbije 
jaren in het achterhoofd, geloof ik in CD&V 
Maldegem als een partij die verbindt en het 
belang van de inwoners boven het eigen-
belang plaatst 

Doornstraat 4a 
9990 Maldegem-Kleit 
0486 74 09 75 
leandradecuyper@hotmail.com 



 

    

    Marten 
    De Jaeger 
    

41 jaar 

Getrouwd met Evelyn De Caluwé 
Papa van Hannah, Marieke en Florian  

Advocaat 
Schepen Maldegem 

Houdt van sport (actief en passief) en zo 
vaak mogelijk tijd doorbrengen met zijn  
gezin 

Ik engageer mij uit pure liefde voor onze 
prachtige gemeente en haar inwoners. Ik 
eet, adem en leef Maldegem! 

Gidsenlaan 20 
9990 Maldegem 
0478 33 48 52 
marten.de.jaeger@maldegem.be 



 

    

   Rebecca  
   Derudder 
    

53 jaar 

Mama van 4 kinderen 

Administratief bediende OCMW Maldegem 

Bestuurslid Beweging.net, Femma Ade-
gem, programmacomité CC Den Hoogen 
Pad, adviesraadslid voor bib, Noord-Zuid 
ontwikkelingssamenwerking en BOGC,  
beleidsvrijwilliger Femma nationaal en    
allerlei ander vrijwilligerswerk 

CD&V wil de levenskwaliteit van iedereen 
verbeteren en daar wil ik aan meehelpen 
door te verbinden, ondersteunen, informe-
ren en begeleiden. Bovendien wil ik de 
spreekbuis zijn voor zij die het niet kunnen  

Molenstraat 24 
9991 Maldegem-Adegem 
0476 28 73 64 
rebecca.derudder@gmail.com 



 

    

    Lut  
    D’Hondt 
    

51 jaar 

Getrouwd met Marc Huyghe 
Mama van Gert, Camille en Clarisse 

Landbouwer boerderij Ter Paddepoele 
(melkveebedrijf met landbouweducatie) 
OCMW-raadslid 

Voorzitter landbouwadviesraad, bestuurslid 
KVLV, Agra en Boerenbond 
Wandelen en fietsen in het Meetjesland 

CD&V heeft aandacht voor landbouw en 
plattelandsbeheer. CD&V Maldegem wil dat 
alle groepen in de maatschappij zich goed 
voelen en daar wil ik volop aan meewerken 

Rokalseidestraat 18 
9990 Maldegem 
0474 13 03 64 
terpaddepoele@hotmail.com 



 

    

   Veronique  
   Dhoore 
    

47 jaar 

Mama van Jolien en Jelle 

Werkzaam in bakkerij in Knesselare en 
middagtoezicht in De Papaver te Adegem 

Samen met vader Adelin één van de drij-
vende krachten achter Feestcomité Kleit:  
al 15 jaar organisator van succesvolle  
rommelmarkt op Kleitse zomerkermis 

Ik ben graag onder de mensen en dan hoor 
en zie je veel. De vele ideeën die ik oppik 
wil ik graag omzetten in de praktijk om    
onze gemeente nog verder te verbeteren.  

Oude Weg 63a 
9991 Maldegem-Adegem 
0479 85 63 56 
dhoore.veronique@telenet.be 



 

    

   Anneke  
   Gobeyn 
    

52 jaar 

Getrouwd met Luc Cauwels 
Mama van Glenn en Lynn 

Endoscopie– en menopauzeverpleegkundi-
ge AZ Zeno Knokke 
Gemeenteraadslid Maldegem 

Voorzitster Belgische vereniging voor    
menopauzeconsulenten en actief als vrij-
williger in diverse verenigingen 
Houdt van reizen, tennis, fietsen, lezen,...  

Al 24 jaar actief in de Maldegemse politiek, 
waarvan 9 jaar schepen. 
Altijd geleerd zich in te zetten voor anderen 
en zo te bouwen aan een gemeente waar 
het goed is om te wonen, werken en leven 

Schorreweg 4 
9992 Maldegem-Middelburg 
0476 23 01 82  
anneke.gobeyn@telenet.be 



 

    

   Annelies  
   Lammertyn 
    

41 jaar 

Partner van Koen Cromheecke 
Mama van Emiel en Cisse 

Deeltijds directrice basisschool De Papaver 
te Adegem 
Schepen Maldegem 

Dirigente Adegems kinderkoor en fervent 
supporter van zoon Emiel (koers) en zoon 
Cisse (voetbal) 

Veel mensen kennen de prijs van alles 

maar de waarde van weinig. Daar wil ik het 

verschil maken en bouwen aan een Mal-

degem waarin iedereen een plaats krijgt.  

Canadezenlaan 6 
9991 Maldegem-Adegem 
0473 77 70 81 
annelies.lammertyn@maldegem.be 



 

    

    Dieter 
    Mus 
    

40 jaar 

Getrouwd met Ellen De Coster 
Papa van Loïc en Enna 

Leidinggevende functie in tabaksfirma 

Voorzitter wijkcomité Kattenhoek 
Sportliefhebber (voetbal en wielrennen), 
wijnliefhebber en verzamelaar van strips 

Vanuit mijn sociaal engagement wil ik men-
sen samen brengen. Ook dat is politiek. 
CD&V Maldegem leverde als centrumpartij 
de voorbije jaren goed werk in onze ge-
meente dus mijn keuze was snel gemaakt.  

Oude Gentweg 37 
9990 Maldegem 
0478 82 12 44 
dieter.mus@belux.imptob.com 



 

    

    Mariama  
    Sylla 
    

36 jaar 

Mama van Claudine en Yaye 

Werkzaam bij softwarebedrijf WACSonline 
in Oostende 

Verdedigt de rechten van vrouwen en strijdt 
tegen alle vormen van genderdiscriminatie 
(in dit kader in 2011 vanuit Guinee gevlucht)  

Met CD&V wil ik meebouwen aan een 

mooie multiculturele en sociale samen-

leving met respect voor democratie en     

ieders persoonlijke waarde 

Westeindestraat 101/2-01 
9990 Maldegem 
0476 63 21 47 
mariamasylla39@yahoo.fr 



 

    

 Patrice  
 Timmerman 
    

40 jaar 

Getrouwd met Hilde De Leyn 
Papa van Jannes en Juliette 

Leerkracht secundair onderwijs  

Actief lid bij verschillende sportclubs 

Als geboren en getogen Maldegemnaar wil 
ik graag mijn steentje bijdragen aan een 
nog beter Maldegem 

Butswervestraat 15  
9990 Maldegem 
0475 24 93 22 
patrice.timmerman@telenet.be 



 

    

  Alain  
  Van Hoecke 
    

54 jaar 

Getrouwd met Sabine De Wulf 
Papa van Jens en Layla 

Loketbediende Bpost Maldegem 

Actief lid WTC Den Akker 

Als burger heb je de keuze: commentaar 

geven op het beleid via Facebook of actief 

trachten mee te zoeken naar structurele 

oplossingen. Ik kies resoluut voor het    

laatste! 

Kruipuit 48a 
9991 Maldegem-Adegem 
0496 04 03 62 
alain.van.hoecke1@telenet.be 



 

    

 Gaby (Gabriël)  
 Van Landschoot 
    

65 jaar 

Getrouwd met Marie Paule De Baere 
Papa van Pieterjan 

Gepensioneerd directeur De Vierklaver 

Bestuurder Focus-Plus (Hove te Donc), 
voormalig bestuurder CM Midden-
Vlaanderen en Thuiszorgwinkels 
Houdt van wandelen en lezen  

Mijn kandidatuur voor CD&V Maldegem is 

een bewuste keuze voor de sociaal-

christelijke waarden die ik altijd als uit-

gangspunt hanteer 

Kleitkalseide 28 
9990 Maldegem-Kleit 
0492 53 72 64 
gaby.vanlandschoot@outlook.com 


