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BESTE 
LEZER,
» 
Al 18 jaar engageer ik mij voor 
CD&V Maldegem. Dankzij de 
steun van vele Maldegemnaren 
werd ik gemeenteraadslid, 
schepen en Vlaams 
volksvertegenwoordiger. Nu 
dient zich een nieuwe uitdaging 
aan: lijsttrekker. Met veel 
enthousiasme en overtuiging kies 
ik samen met de vernieuwde 

CD&V-ploeg voor de weg vooruit! 
We zetten voluit in op een nog 
beter Maldegem voor iedereen.

In dit en in de volgende magazines 
stellen we onze ploegspelers voor. 
Verder belichten we een aantal 
realisaties en werpen we een blik 
op de toekomst. 

Deze maand stijgt de spanning 
voor het WK voetbal in Rusland. 
Voor ons CD&V-team is politiek 
een ploegsport: we vormen een 
team waarbij elke speler de kans 
krijgt om zijn of haar talenten 
te ontplooien. Onze missie is 

mensen, buurten en ideeën 
verbinden.  

Hopelijk supportert u mee voor 
ons. 

Groet,
Valerie
 
Valerie Taeldeman
Kleitkalseide 73
9990 Maldegem-Kleit
0477 81 92 61
valerie.taeldeman@maldegem.be
www.valerietaeldeman.be 
www.maldegem.cdenv.be

Elke 
speler 
krijgt alle 
kansen!  
» 
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Een greep 
uit de week 
van aanvoerder 
Valerie.
» 

» 1. 
Erfgoeddebat in het gemeentehuis op 
zondagvoormiddag. 

» 2. 
Op maandag kwamen we samen met alle 
lijsttrekkers van CD&V Vlaanderen: altijd 
interessant om ervaringen uit te wisselen  
met collega’s.

» 3. 
Steeds present in de commissie in het Vlaams 
Parlement op dinsdag. 

» 4. 
Elke woensdagnamiddag stemmingen in 
de plenaire vergadering van het Vlaams 
Parlement. Al 9 jaar verdedig ik de belangen 
van Maldegem en onze regio in Brussel.

» 5. 
De 4de donderdag van de maand is er 
gemeenteraad In Maldegem. 

» 6. 
Op vrijdagavond eten we frietjes met het 
gezin.

» 7. 
Zaterdagnamiddag: plechtigheid Grenadiers te 
Adegem. 

Cisse Verstrynge, supporter van Annelies Lammertyn

‘Mijn moeder staat altijd klaar  
om mensen te helpen. En ze  
kan goed met mensen praten,  
om het even wie.’
» 
Wie kent een moeder beter dan haar zoon? Cisse Verstrynge, zoon van 
Annelies Lammertyn (41 jaar) is daar het levende bewijs van. Annelies is 
schepen van Burgerzaken, Communicatie en Kinderopvang.

Cisse: “Mijn moeder is iemand die 
volledig tussen de mensen staat. Ze 
ontmoet heel veel mensen, gewoon 
op straat, in de winkel, op de koers 
of op de voetbal. Maar ook op school, 
binnen de familie en in de politiek. En 
altijd zal ze tijd maken, vooral om te 
luisteren.

Ikzelf voetbal en mijn broer Emiel 
koerst. En ondanks haar superdrukke 
agenda staat ons mama altijd klaar om 
mee te gaan naar een wielerwedstrijd 
of een voetbalmatch. Ze is onze eerste 

supporter. Bij de verkiezingen zullen 
wij natuurlijk voor haar supporteren!

In de politiek staat mijn moeder haar 
mannetje. Ze kan een leidende functie 
aan en durft altijd haar gedacht te 
zeggen.” 
 
Annelies Lammertyn
Canadezenlaan 6
9991 Maldegem-Adegem
0473 77 70 81
annelies.lammertyn@maldegem.be

Annelies op 5 voor de 
provincieraadsverkiezingen

Op zondag 14 oktober 
2018 zijn er niet enkel 
gemeenteraadsverkiezingen 
maar brengen we ook onze 
stem uit voor de provincieraad. 
Annelies staat op de 5de plaats 
van de CD&V-lijst. Met haar kan 
onze regio straks een sterke 
vertegenwoordiger krijgen op het 
provinciaal niveau. 

Annelies: Alle lokale besturen 
staan voor grote uitdagingen. 
Daarom moeten we alle 
opportuniteiten die we op 
verschillende niveaus krijgen, 
optimaal benutten. De provincie 
kan ons bijstaan (bv. financieel of 
organisatorisch) in kwalitatieve 
projecten binnen tal van 
beleidsdomeinen. Uiteraard 
ligt onderwijs me als directrice 
nauw aan het hart maar het 
gaat hier ook over sport, het 
verenigingsleven, klimaat, 
waterlopen, etc.
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CD&V-ploeg 
te gast bij 
Ter Paddepoele.
» 
Ontspanning, een beetje teambuilding, maar 
ook en vooral nieuwe ideeën en inzichten 
opdoen om ons programma rond landbouw 
vorm te geven. Daarom bezochten we 
landbouwbedrijf Ter Paddepoele van OCMW-
raadslid Lut D’hondt en Marc Huyghe. Het 
is een modern melkveebedrijf met koeien 
en schapen; op de velden wordt maïs, 
gras, wortelen en aardappelen geteeld. 
Maar Lut en Marc kiezen er ook voor om op 
hun landbouwbedrijf klassen, ouders met 
kinderen, jeugdbewegingen, groepen en alle 
geïnteresseerden welkom te heten en hen zo 
kennis te laten maken met land- en tuinbouw.

De voorbije jaren werd in onze gemeente een 
goed werkende Landbouwraad opgericht. 
Daarnaast werden houtkanten onderhouden 
samen met de AgroBeheersgroep en werd 
in samenwerking met de landbouwsector 
landbouwfolie en medisch afval ingezameld op 
het recyclagepark. 

Uiteraard willen we ons ook de komende jaren 
verder inzetten voor de Maldegemse land- en 
tuinbouw! Zo gaan we de mogelijkheden na 
voor het opzetten van een landbouwmarkt 
of (automaten)winkel waar landbouwers 
hun seizoensgebonden producten kunnen 
aanbieden. Het landbouwloket wordt het 
aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers. 
Daarenboven willen we informatieborden 
plaatsen die oogst- of landbouwwerken 
aangeven, activiteiten op land- en 
tuinbouwbedrijven ondersteunen (bv. Dag 
van de Landbouw) en de inwoners verder 
sensibiliseren over zwerfvuil en sluikstorten 
die een impact hebben op weidedieren. 

De juiste weg 
voor de Maldegemse  
land- en tuinbouw.
» 
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Els Van de Moere, supporter van Eric Cuelenaere:

‘Hij is mijn nonkel maar  
eigenlijk zien we mekaar 
evenveel binnen het 
verenigingsleven als  
in familieverband.’ 
» 
Els Van de Moere vertelt met veel enthousiasme over Eric Cuelenaere (65 jaar) 
die voor de eerste keer kandidaat is voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Els: “Voor zover ik me kan herinneren 
was nonkel Eric altijd al begaan met 
de open ruimte. Hij is van mening 
dat we er alles moeten aan doen om 
de open ruimte die ons nog rest, te 
behouden voor de toekomst. En die 
mening deel ik. Naast mijn beroep 
als kraamverzorgende heb ik familiaal 
via mijn man en schoonouders 
ook zelf een nauwe band met de 
landbouwsector.

Eric heeft niet alleen een mening, hij 
zet zijn overtuiging ook om in daden. 
Zo is hij actief binnen de Landelijke 

Gilde, Onderlinge bedrijfshulp 
(landbouwers), de AgroBeheersgroep 
en Polder Maldegem. En ook buiten 
het landbouw- en natuurgebeuren 
zet hij zijn beste beentje voor. Zijn 
sociale ingesteldheid en warm hart 
komen o.a. ook tot uiting in zijn inzet 
voor het kermiscomité en bij vzw 
Red de Stoep die ijvert voor een 
toegankelijke buurt voor mensen 
met een beperking. Zijn kandidatuur 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
kwam dan ook totaal niet als een 
verrassing en ik beveel hem met veel 
enthousiasme aan!”

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

Johan Vanhecke, supporter van Lut D’Hondt:

 ‘Sociaal voelend, gedreven, 
met een groot hart voor  
land- en tuinbouw en bovenal 
een harde werker.’ 
» 
‘Misschien ben ik wel degene die haar zes jaar geleden het laatste zetje gaf 
om zich kandidaat te stellen voor CD&V’, lacht Johan Vanhecke, landbouwer 
en actief in diverse (landbouw)verenigingen. ‘Sociaal voelend, gedreven, met 
een groot hart voor land- en tuinbouw en bovenal een harde werker.’ Dat 
zijn enkele eigenschappen die hij toedicht aan Lut D’Hondt (51 jaar), huidig 
OCMW-raadslid en kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

Johan: “Lut is, net als mijn vrouw, al 
jaren actief binnen KVLV en zo leerde 
ik haar kennen. Ondertussen heeft 
ze haar terrein uitgebreid naar de 
landbouwadviesraad en is ze voorzitter 
van de provinciale afdeling van 
Boerenbond. Wat mij betreft de juiste 
vrouw op de juiste plaats. Lut is immers 
zeer begaan met land- en tuinbouw en 
dat combineert ze met een luisterend 
oor voor iedereen en een grote 
gedrevenheid om oplossingen te vinden 
voor de problemen die zich voordoen. 

Ik ben er dan ook 100% van overtuigd 
dat de keuze van Lut voor de politiek 
een goeie zaak is voor iedereen: Ze is 
een actieve boerin, die weet wat er 
speelt in het veld en bereid is voluit te 
gaan voor haar idealen. 

Voor Lut is het platteland meer dan 
landbouw alleen en moet het leefbaar 
zijn voor iedereen, met onderling 
respect. Op Ter Paddepoele, het 
modern landbouwbedrijf van Lut en haar 
man Marc kan iedereen die het wil, 

letterlijk en figuurlijk komen proeven van 
het leven op en rond de boerderij. Wie 
er ooit langsging of deelnam aan 
het jaarlijks vaderdagontbijt van de 
Bedrijfsgilde heeft ongetwijfeld genoten 
van hun gastvrijheid en uitgebreide 
kennis ter zake.”  
 
Lut D’Hondt
Rokalseidestraat 18
9990 Maldegem
0474 13 03 64
terpaddepoele@hotmail.com

>LUT
D’HONDT >ERIC

CUELENAERE
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Wist je dat…
…er op de geboortedag van de jongste 
dochter (Nette) van nationaal voorzitter 
Wouter Beke een kalfje geboren werd  

op de boerderij van Lut dat ook de naam 
Nette kreeg?

Wist je dat…
…het Facebookfilmpje van CD&V waarin Eric 
en vzw Red De Stoep het goede voorbeeld 

geven voor een toegankelijke buurt voor 
mensen met een beperking  
al 25.000 keer bekeken is?



Zonnige én 
uniforme 
terrassen.
» 
In overleg met de horeca-uitbaters 
maakte de gemeente een nieuw 
terrasreglement op. Onze schepen 
voor Lokale Economie, Marten De 
Jaeger, zette zijn schouders onder 
het project. In het nieuwe reglement 
wordt Maldegem opgedeeld in 
drie zones: de omgeving van de 
Sint-Barbarakerk (zone 1) die een 
beschermd dorpsgezicht is en 
moet voldoen aan de zogenaamde 
erfgoedtoets, de horecazaken in het 
centrum (zone 2) en alles daarbuiten 
(zone 3). ‘In zone 2 wilden we 
meer uniformiteit creëren en zo de 
uitstraling in het centrum vergroten. 
Dit wordt gerealiseerd door uniforme 
kleuren voor alle terrasschermen 
en parasols of zonneschermen.’ 
Daarnaast werd de aanvraagprocedure 
vereenvoudigd door invoering van 
een centraal aanspreekpunt (dienst 
Lokale Economie) en digitalisatie. 
Tenslotte werd de geldigheid van 
een vergunning verlengd van 3 naar 
5 jaar en werd ook de aanvraag tot 
verlenging vereenvoudigd.

 
CD&V wil nog een stapje verder 
gaan! Daarom wordt er gewerkt aan 
een strategisch-commercieel plan 
om de handelszaken in het centrum 
te versterken en samenwerking 
te realiseren met de bestaande 
handelskilometer.

Economische 
raad nieuwe 
spreekbuis voor 
lokale economie.
» 
De economische raad vormt de 
spil tussen lokale ondernemers van 
diverse economische sectoren en het 
gemeentebestuur en geeft advies 
over onderwerpen die de lokale 
economie in Maldegem aanbelangen. 
Deze raad kwam er onder impuls van 
CD&V Maldegem. Als partij willen we 
via de verschillende gemeentelijke 
adviesraden (o.a. jeugd, cultuur, 
landbouw, milieu, sport, senioren, 
sociaal) burgers actief betrekken bij 
het beleid en hen inspraak geven. 
Op het vlak van economie nam tot 
nu toe de Cel Lokale Economie, een 
informele groep samengesteld uit 
vertegenwoordigers uit de kleinhandel, 
onderwijs, ambulante handel en KMO, 
deze rol op zich. Maar nu is er dus 
ook een volwaardige economische 
adviesraad. 

 
We willen het nieuwe bedrijvenpark 
verder uitbouwen. Het loket Lokale 
Economie wordt het aanspreekpunt 
voor handelaars, horeca, bedrijven  
en ondernemers. 

M-bon is 
een echt 
succesverhaal.
» 
 
185.000 euro aan M-bonnen in 
omloop en verzilvering mogelijk in 
119 deelnemende handelszaken. De 
M-bon is duidelijk een succesverhaal. 
De bonnen worden dagelijks 
verkocht aan het onthaal in het 
gemeentehuis en in de bibliotheek 
vooral tijdens de avonduren en in 
het weekend. Daarnaast schenkt 
het gemeentebestuur de M-bon 
bij feestelijkheden en speciale 
vieringen maar ook ondernemingen 
uit Maldegem én uit buurgemeenten 
kennen de M-bon als relatiegeschenk. 
Voor de deelnemende handelaars 
kan dit alleen maar als muziek in de 
oren klinken. Voor hen zijn er geen 
kosten verbonden aan de M-bon 
gezien het gemeentebestuur alle 
drukwerkkosten op zich neemt. Ze 
moeten enkel de uitbetaling van de 
binnengebrachte M-bonnen valideren 
bij het gemeentebestuur.

 
Hier houdt het niet op voor CD&V. 
In de toekomst willen we een 
gebruiksvriendelijke app lanceren voor 
alle bedrijven, horecazaken en winkels 
in Maldegem. De digitale trend zet 
zich immers op alle vlakken door. 

Remi De Jaeger, supporter van Marten De Jaeger:

 ‘Als Marten met zijn gezin van 
reis terugkeert, rijdt hij met 
de auto eerst eens door het 
centrum van Maldegem.’ 
» 
‘Als Marten met zijn gezin van reis terugkeert, rijdt hij met de auto vol 
valiezen en de kinderen op de achterbank eerst eens door het centrum 
van Maldegem vooraleer hij naar huis rijdt. Gewoon, om te kijken of 
alles nog wel ok is.’ Oud-schepen Remi De Jaeger toont hiermee aan 
hoe diep de liefde voor Maldegem zit bij zijn zoon Marten (41 jaar), 
huidig schepen van Middenstand en Economie, Onderwijs en Milieu.  

Remi: “In de jeugdbeweging, 
het jeugdhuis, op school en in de 
voetbal; altijd al was Marten heel 
geëngageerd. Bovendien begeeft hij 
zich graag onder de mensen, net als 
ik. Dat hij in de politiek zou stappen 
had ik wel gehoopt maar toch was 
ik niet zeker omdat het soms een 
harde stiel kan zijn. Dat weet ik wel 

na 42 jaar politieke ervaring. 
Maar als ik zie hoe hij het aanpakt 
kan ik alleen maar trots zijn. Marten 
doet aan politiek op een correcte en 
eerlijke manier en wil niets anders 
dan het beste voor alle inwoners van 
Maldegem. Hij is geen belover maar 
een doener: als iets niet kan, dan 
kan het niet en daar is hij duidelijk 

over. Op die manier weten de 
mensen meteen wat ze aan hem 
hebben. Maar ten allen tijde zal 
hij trachten een helpende hand te 
bieden. 

Marten houdt van onze gemeente 
en zijn inwoners. Hij wil er dan ook 
alles aan doen om te komen tot een 
nog beter Maldegem waar iedereen 
zich goed voelt. Zijn motto kan niet 
duidelijker zijn: ‘Ik eet, adem en leef 
Maldegem’.
 
Marten De Jaeger
Gidsenlaan 20
9990 Maldegem
0478 33 48 52
marten.de.jaeger@maldegem.be

>MARTEN
DE JAEGER
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Glenn Cauwels, supporter van Anneke Gobeyn:

‘Een gedreven en veelzijdige 
vrouw die altijd klaar staat voor 
haar gezin, familie, vrienden, 
kennissen en vele inwoners die 
haar contacteren.’ 
» 
‘Een gedreven en veelzijdige vrouw die altijd klaar staat voor haar gezin, 
familie, vrienden, kennissen en vele inwoners die haar contacteren. En 
kan ze zelf niet helpen, dan verwijst ze door naar de juiste diensten.’ Zo 
omschrijft Glenn Cauwels zijn mama Anneke Gobeyn (53 jaar). Anneke is 
al 24 jaar actief in de Maldegemse politiek, nu als gemeenteraadslid en als 
fractievoorzitter van CD&V Maldegem. 

Glenn: “Ik spreek in naam van 
gans het gezin en de familie als 
ik ons mama aanbeveel. Ook mijn 
grootvader en overgrootvader 
waren politiek geëngageerd in 
Middelburg en Maldegem. Politiek 
zit dus in onze genen. Vanuit haar 
jarenlange ervaring weet ze perfect 
wat er leeft in onze gemeente. Ze 
maakt altijd tijd vrij voor wie haar 
nodig heeft. We lachen er soms 

om dat ze steeds een piepklein 
agendaboekje bij zich heeft maar 
toch zo druk in de weer is. We 
waren allen zo fier toen ze met glans 
slaagde als menopauzeconsulente. 
Ondertussen heeft ze zelfs een 
beroepsvereniging voor de Belgische 
Menopauzeconsulenten opgericht. 
Wanneer ze spreekt over ‘Bij 
ons…’ kan het zowel gaan over 
een thuissituatie als over haar 

verpleegstersjob bij AZ Zeno. Die 
nauwe band met haar werk is echt 
treffend.

Naast haar werk in het ziekenhuis 
en haar politieke bezigheden, zit 
ons mama nooit stil. Zo spendeert 
ze heel wat tijd in Tennisclub ’t 
Lobbeke. Bovendien beweert ze dat 
naar voetbalwedstrijden gaan (Donk, 
Middelburg en Club Brugge) haar 
een evenwicht tussen inspanning en 
ontspanning biedt maar wij twijfelen 
daar wel eens aan. Ze kan immers 
soms zo ongelofelijk opgaan in die 
matchen!”  
 
Anneke Gobeyn
Schorreweg 4
9992 Maldegem-Middelburg
0476 23 01 82
anneke.gobeyn@telenet.be

Middelburg: een kleine 
deelgemeente met een 
rijke geschiedenis.

»  
Het was in de Middeleeuwen dat het pittoreske Middelburg 
en Pieter Bladelin voor eeuwig met elkaar verbonden 
werden. Eind april bracht onze ploeg een bezoek aan het 
evenement ‘Herbeleef de Middeleeuwen’ en ondervond 
aan den lijve hoe het leven er in die tijd aan toe ging. 

CD&V wil graag inzetten op de rijke geschiedenis van 
Middelburg waarbij kerk, kreek, kasteel en klooster 
centraal staan. De provincie Oost-Vlaanderen stemde in 
met een inspraaktraject over de toekomstige ontwikkeling 
van Middelburg. De bewoners en verenigingen zullen 
bevraagd worden over hoe zij hun dorp in de toekomst zien 
op het vlak van archeologie, erfgoed, natuur en cultuur. 
Middelburg kan alvast rekenen op de onvoorwaardelijke 
steun van CD&V Maldegem!

>ANNEKE
GOBEYN

MALDEGEM
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Geen 
vrachtwagens 
meer in centrum 
Middelburg.
» 

Zwaar doorgaand vrachtverkeer hoort niet thuis in een 
centrum. Daarom heeft de gemeenteraad onlangs op vraag 
van gemeenteraadslid Anneke Gobeyn een tonnagebeperking 
ingevoerd in Middelburg. De inwoners kloegen er immers 
al enige tijd over het vele doorgaand zwaar vrachtverkeer. 
Dankzij CD&V wordt daar nu paal en perk aan gesteld: 
vrachtwagens van meer dan 5,5 ton mogen niet meer 
door het centrum. Alleen voor plaatselijke bediening en 
landbouwverkeer wordt een uitzondering gemaakt. Wij stellen 
voor om deze toegangsbeperking in te voeren in alle centra.



Stefan Lamotte, supporter van Patrice Timmerman:

‘Door elke dag om te gaan  
met kritische jongeren, heeft  
een leerkracht als Patrice een 
nuchtere en realistische kijk  
op onze samenleving.’ 
» 
‘Hij weet wat de noden en behoeften zijn en wil met die kennis en ervaring 
meewerken aan de verdere uitbouw van een prachtig Maldegem.’ Genoeg 
redenen voor huidig OCMW-raadslid Stefan Lamotte om de kandidatuur van 
Patrice Timmerman (40 jaar) ten volle te steunen. 

Stefan: “Al 20 jaar werkt Patrice als 
leraar: eerst bij de Zusters Maricolen 
in Maldegem, nu in het secundair 
onderwijs in Brugge waar hij economie 
en aardrijkskunde geeft. Ondertussen 
heeft hij ook een kleine 10 jaar ervaring 
als voetbaltrainer: eerst bij de jeugd, nu 
als UEFA-A trainer bij het 1ste elftal. 
Door constant onder de mensen te zijn, 
zowel in zijn beroep als in zijn vrije tijd, 
weet hij wat er leeft onder de mensen. 

Als jonge veertiger, getrouwd met 
Hilde en vader van Jannes (6) en 
Juliette (2) staat hij ondertussen 
stevig in het leven. Altijd al was hij 
geïnteresseerd in de lokale politiek 
maar nu lijkt de tijd hem rijp om de 
ervaring die hij opdeed en de kennis 
waarover hij beschikt, te delen met 
de gemeenschap en om te zetten in 
concrete daden. Wat mij betreft het 
ideale uitgangspunt voor een gedragen 

engagement in de Maldegemse 
politiek. 

Vooral het sociaal-maatschappelijke 
spreekt hem aan: voldoende 
modaliteiten voor kinderen en 
jongeren om zich ten volle te 
kunnen ontwikkelen, optimale 
sportomstandigheden voor jong en 
oud en betaalbare en kwalitatieve 
huisvesting en zorg voor senioren. 
Daarnaast moet er voldoende 
aandacht zijn voor werkgelegenheid 
en ondersteuning voor startende 
ondernemers.”  
 
Patrice Timmerman
Butswervestraat 15 
9990 Maldegem
0475 24 93 22
patrice.timmerman@telenet.be

Francinne Dhont, supporter van Dieter Mus:

‘Dieter heeft een 
winnaarsmentaliteit en is een 
doorzetter, eigenschappen die 
hem ongetwijfeld van pas zullen 
komen in de politiek.’ 
» 
‘Dieter heeft een winnaarsmentaliteit en is een doorzetter, eigenschappen 
die hem ongetwijfeld van pas zullen komen in de politiek.’ Francinne Dhont, 
bij velen gekend door haar lange carrière bij zakenkantoor Van Meenen, 
heeft het over zoon Dieter Mus (40 jaar) die zich voor het eerst kandidaat 
stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Francinne: “Als tiener had Dieter één 
grote passie: wielrennen. Heel het gezin 
ging hierin mee; naar elke wedstrijd 
gingen we kijken en tijdens elke maaltijd 
werd er over gesproken. Maar op zijn 
twintigste is hij er plots mee gestopt. 
Of de liefde er voor iets tussen zat? Dat 
zou wel kunnen; in die periode begon 
hij een relatie met buurmeisje Ellen (De 
Coster) waarmee hij ondertussen 10 jaar 
getrouwd is en twee kinderen heeft. 

Zijn wielrennerstenue werd vervangen 
door een voetbaloutfit van caféploeg 
De Walrus en zaalvoetbalploeg Maldo-
Pipa. Nu is hij vooral passief sportief als 
supporter voor Club Brugge en voor FC 
Kleit waar zijn zoon Loïc speelt.

Dieter was altijd al graag onder de 
mensen en neemt graag initiatief. Hij 
richtte zaalvoetbalploeg Maldo-Pipa 
op, is afgevaardigde van U9 in Kleit en 

organiseerde het straatfeest in de Oude 
Gentweg (Kattenhoek). Hiermee bracht 
hij mensen uit de buurt en de gemeente 
samen. Eén van zijn stokpaardjes. 

En dat is ook zijn motivatie om in de 
politiek te stappen: mensen verenigen. 
Hij houdt van Maldegem en alles 
wat er leeft en speelt. Door goed te 
luisteren naar de inwoners en wat 
hen bezighoudt wil hij hun spreekbuis 
worden en zo meewerken aan een nog 
beter Maldegem.” 
 
Dieter Mus
Oude Gentweg 37
9990 Maldegem
0478 82 12 44
dieter.mus@belux.imptob.com

>PATRICE
TIMMERMAN >DIETER

MUS
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Wist je dat…
… Patrice actief heeft gevoetbald bij  

3 verschillende ploegen in onze gemeente: 
KSK Maldegem, VK Adegem en  

VK Middelburg?  

Wist je dat…
…Dieter samen met 3 buren de laatste editie 
van ‘De Slimste Stroate van Maldegem’ won 

en 2 keer deelnam aan Blokken?



Erfgoeddag Maldegem.
» 
Tijdens de Erfgoeddag in Maldegem was er heel wat 
te beleven en ook wij waren er bij. Lijsttrekker Valerie 
Taeldeman nam in de voormiddag deel aan het debat 
over erfgoed in onze gemeente. In de namiddag gaf 
Koenraad De Ceuninck, onze gemeenteraadsvoorzitter en 
professor Lokale Politiek aan de UGent, rondleidingen in het 
gemeentehuis aan de geïnteresseerde inwoners.

Amateurkunsten 
stimuleren.
» 
Acteren, musiceren, schilderen, schrijven, etc. Alleen of in 
groep. Steeds meer inwoners van Maldegem ontplooien 
ook hun artistieke talenten. Tijdens de Week van de 
Amateurkunsten krijgen zij de kans om hun talent in de 
kijker te zetten. Een week die zo plezant is dat we ze in 
Maldegem tien dagen laten duren!
CD&V Maldegem wil ook in de toekomst verder blijven 
inzetten op de ontplooiing van lokaal talent. Door 
organisaties zoals de WAK, maar ook door aangepaste 
repetitieruimtes in de K-ba, de verdere uitbouw en 
ondersteuning van de Kunst- en Muziekacademie en 
andere initiatieven!

Jürgen Bulcke, supporter van Rebecca Derudder:

‘De tonnen energie van 
ons mama stralen af op 
iedereen uit haar omgeving.’ 
» 
Aan het woord is Jürgen Bulcke, 31 jaar, zoon van Rebecca Derudder (53 jaar) 
uit Adegem. Rebecca stelt zich voor de tweede keer kandidaat voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in Maldegem.

Jürgen: “Waar ik vooral trots op ben, 
is het idealisme van mijn moeder. Ze 
is binnen verschillende organisaties 
actief als vrijwilliger, altijd vanuit de 
overtuiging iets goeds te doen voor de 
mensen. Via Femma in het kader van de 
genderproblematiek, via de Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking inzake het 
wegwerken van de kloof tussen Noord 
en Zuid, via het programmacomité van 
CC Den Hoogen Pad voor de algemene 
verspreiding van cultuur en ga zo maar 
door. 

Haar interesse in mensen en in de 
maatschappij werkt aanstekelijk en 

heeft me er toe aangezet leerkracht 
te worden (nvdr: in het Maldegemse 
Atheneum). Als kind al kregen we die 
sociaal-maatschappelijke waarden 
mee. Verbondenheid stond en staat 
centraal in ons gezin maar dan wel met 
de nodige aandacht voor pluralisme en 
vrijheid. Zo kon elk van ons zijn talenten 
maximaal ontplooien, uiteraard met 
vallen en opstaan maar wel altijd met de 
steun van ons mama. 

En nu is het aan ons om haar politiek 
engagement te steunen. Die stap 
lijkt me een logisch gevolg van al het 
voorgaande. Haar karakter, 

overtuigingen en energie kunnen 
Maldegem alleen maar ten goede 
komen!” 
 
Rebecca Derudder
Molenstraat 24
9991 Maldegem-Adegem
0476 28 73 64
rebecca.derudder@gmail.com

>REBECCA
DERUDDER
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MALDEGEM
Wist je dat…

… Rebecca opgroeide in Brussel, ondertussen 
30 jaar in Adegem woont en enkele jaren 

geleden de opleiding Gezinswetenschappen 
volgde om mens en maatschappij te 

doorgronden? 

Erfgoed 
koesteren.
» 

Onze geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met ons 
erfgoed. CD&V is van oordeel dat hiermee zorgvuldig 
moet worden omgegaan. We zijn dan ook tevreden dat 
Maldegem ingestapt is in een Intergemeentelijke Onroerend 
Erfgoeddienst (IOED). In overleg met het erfgoedcomité, de 
gemeentelijke Cultuurdienst en de IOED willen we ook de 
komende jaren inzetten op het behoud en beheer van ons 
erfgoed zodat deze stukjes geschiedenis niet verloren gaan. 
Zou het niet mooi zijn om in Maldegem een erfgoedfietsroute 
of een wandelparcours met audiogids uit te stippelen zodat 
we ons rijk erfgoed in de verf kunnen zetten? 



Omer Van Caeseele, supporter van Kurt Ryckenboer:

‘Kurt is heel gedreven en zet 
zich volledig in voor hetgeen 
hij onderneemt.’ 
» 
Buurman Omer Van Caeseele is vol lof over Kurt Ryckenboer (57 jaar), 
getrouwd met Leentje Timmerman en vader van twee dochters. Kurt 
stelt zich op 14 oktober voor het eerst kandidaat voor CD&V Maldegem. 

Omer: “Ik heb Kurt leren kennen 
in de sportwereld. Was het nu via 
de voetbal of krachtbal, dat laat 
ik in het midden. Maar hij houdt 
ook nog van andere sporten zoals 
vissen en gaaibollen en is zelfs 
betrokken bij het organiseren van 
gaaibolderskampioenschappen. Ook 
in het buurtcomité van de Pastoor 
De Swaeflaan werkt hij actief mee. 

Hoe zijn politieke engagement zal 
uitdraaien, is moeilijk te voorspellen 
gezien hij een nieuwkomer is. Maar 
wat ik wel kan zeggen is dat als 
hij ergens in gelooft, hij er zich in 
vastbijt en er voor de volle 100% 
voor gaat. Dat belooft dus voor zijn 
politieke carrière! Mijn steun heeft 
hij alvast.

 
Kurt Ryckenboer
Pastoor De Swaeflaan 33
9990 Maldegem-Donk
0471 50 85 84
Kurt1753@hotmail.com

>KURT
RYCKENBOER

PLOEGVOORSTELLING
In deze editie van ons magazine stellen we u graag volgende kandidaten voor:

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

Lut D’Hondt
Rokalseidestraat 18
9990 Maldegem
0474 13 03 64
terpaddepoele@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

Kurt Ryckenboer
Pastoor De Swaeflaan 33
9990 Maldegem-Donk
0471 50 85 84
Kurt1753@hotmail.com

> ANNELIES
LAMMERTYN

> DIETER
MUS> LUT

D’HONDT

> KURT
RYCKENBOER

> ANNEKE
GOBEYN

> ERIC
CUELENAERE

> PATRICE
TIMMERMAN

In de komende editie stellen wij een 
volgende reeks ploegspelers voor.  
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Wist je dat…
…Kurt twee keer kampioen van België 

gaaibollen op ijzeren gaaibard geweest is?

> MARTEN
DE JAEGER

> REBECCA
DERUDDER



Samen kijken
naar onze 
toekomst.
» 

BEZOEK ONS!
» 
Een vernieuwde ploeg leidde tot een nieuwe 
website. Benieuwd? Surf dan naar www.
maldegem.cdenv.be. Vind er de laatste nieuwtjes, 
gegevens over onze enthousiaste kandidatenploeg 
en allerlei andere informatie.

Uiteraard kan u CD&V Maldegem ook via Facebook 
volgen. Kijk zeker eens naar het filmpje over vzw 
Red De Stoep met Eric Cuelenaere dat al 25.000 
keer bekeken is.

Al uw vragen of suggesties kan u mailen naar 
info@maldegem.cdenv.be. 
 
www.maldegem.cdenv.be

 www.facebook.com/CDenVMaldegem/ 

V.
U

. P
ie

t V
er

cr
uy

ss
e,

 O
ud

e 
G

en
tw

eg
 1

d,
 9

99
0 

M
al

de
ge

m
. C

on
ce

pt
 &

 v
or

m
ge

vi
ng

:  
w

w
w

.jo
sn

ot
te

bo
om

.b
e 

/ C
ov

er
fo

to
 &

 th
em

af
ot

o’
s:

 w
w

w
.k

ris
to

fc
la

ey
s.

be
, w

w
w

.e
vf

ot
o.

be
 / 

D
ru

k:
 D

ru
kk

er
ij 

Va
n 

H
oe

st
en

be
rg

he

MALDEGEM


