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Maldegem  
wenst je een  
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BESTE 
LEZER,
» 
We kijken allemaal uit naar de 
vakantie. De zomertijd is bij uitstek 
de periode om door te brengen 
met vrienden en familie. Lekker 
naar buiten, genieten van de 
natuur, elkaar en hopelijk ook van 
de zon. 

Onze CD&V-ploeg wenst je een 
prachtige zomer toe. 

Maar niet voor iedereen is het 
evident om er op uit te trekken 
of op vakantie te gaan. Sinds 
juni kunnen mensen met een 

beperkt budget terecht in het 
Rap op Stap-kantoor in het 
Sociaal Huis. Er wordt bekeken 
welke daguitstap, vakantie op 
maat, sport- of cultuuractiviteit 
voor hen kan uitgestippeld 
worden met een klein budget. 
Een mooi initiatief dat we volop 
steunen want iedereen heeft 
recht op ontspanning! Dit najaar 
lanceren we ook de UiT-pas! 
Een voordeelpas voor iedereen 
die gebruik maakt van het rijke 
socio-culturele aanbod in het 
Meetjesland.

De zomer is ook de periode waar 
we meer tijd doorbrengen in 
onze woning, onze tuin en onze 
buurt. Welke richting onze CD&V-
ploeg verder uit wil op het vlak 
van wonen en huisvesting, kun 

je verder in dit magazine lezen. 
We informeren je ook over onze 
actiepunten inzake vrije tijd, 
opgesteld door onze 4 twintigers 
van JONGCD&V Maldegem. Zij 
bieden je alvast een blik op onze 
toekomstvisie voor wat betreft 
jeugd, sport, cultuur en toerisme. 

Geniet van de zomer in Maldegem 
en omstreken!

Valerie

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



Jacques de Taeye, ambassadeur Ruben Damme:

‘Een geboren winnaar, 
leergierig, bereid om te  
luisteren en uiterst minzaam.’ 
» 
‘Heel tevreden ben ik dat ik een jonge, gedreven en verstandige nieuwe 
kandidaat kan voordragen. Op mijn steun kan hij alleszins rekenen!’  
Jacques de Taeye, huidig OCMW-raadslid, steunt Ruben Damme (28 jaar) 
die voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. 

Jacques: “Als oud-bestuurslid en 
supporter van KSK Maldegem ken 
ik Ruben al jaren. Hij is een geboren 
winnaar, gedreven, leergierig, 
bereid om te luisteren en een uiterst 
minzaam persoon. Ruben volgt goed 
op wat er in de gemeente gebeurt 
of staat te gebeuren. Die gezonde 
interesse in wat er leeft onder de 
mensen is een goed uitgangspunt om 
aan lokale politiek te gaan doen.” 

Nu Jacques zelf beslist heeft om 
geen kandidaat meer te zijn voor de 
gemeenteraadsverkiezingen is hij blij 
een jonge kracht als Ruben naar voren 
te kunnen schuiven. “Een jongere die 

zich de dag van vandaag actief politiek 
engageert, geeft blijk van een zekere 
durf. Ik vind dat top en kan er alleen 
maar respect voor hebben!“

“Ruben begeeft zich op onbekend 
terrein maar ik ben er van overtuigd 
dat hij snel zijn weg zal vinden in de 
Maldegemse politiek. Met de steun 
van de dynamische CD&V-ploeg en 
de sterke JONGCD&V-ers komt dat 
zeker goed!” 

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

Laura De Lille, ambassadrice Leandra Decuyper:

‘Een gedreven jonge vrouw 
die leeft voor haar werk, haar 
vrienden en haar engagementen.’ 
» 
‘Ze hoort bij onze groep ’89 (allemaal vriendinnen die geboren zijn in ’89) 
terwijl zij eigenlijk in 1990 geboren is. Als dat geen echte vriendschap 
is!’ Huidig OCMW-raadslid Laura De Lille is er zeker van dat haar goede 
vriendin Leandra Decuyper (27 jaar) het goed zal doen bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.

Laura: “Leandra en ik werden 
vriendinnen op de middelbare school. 
Met ons vriendinnengroepje ’89 vieren 
we samen verjaardagen en gaan we op 
weekend. Toen ikzelf bij de Gidsen en 
Leandra bij Chiro Vannoes actief waren, 
was er eigenlijk geen echte rivaliteit 
tussen ons. Behalve dan met Carnaval, 
wat een jaarlijkse clash tussen de 
jeugdbewegingen is!

Leandra is een gedreven jonge vrouw 
die leeft voor haar werk, haar vrienden 
en haar engagementen. Hierdoor staat 
haar agenda bijna constant volgeboekt. 
En toch slaagt ze er in een evenwicht te 

vinden tussen haar job, haar verloofde, 
haar vrienden, de politiek en haar vrije 
tijd. Nadeel van die drukke agenda is 
dat ze maar geen tijd vindt om haar 
huwelijk te organiseren. Wij wachten 
vol ongeduld!”

In 2012 stond Leandra voor het 
eerst op de CD&V-lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Maldegem. Toen al toonde ze een 
groot engagement, zowel lokaal 
als bovenlokaal. In 2016 werd ze 
voorzitter van JONGCD&V Maldegem 
en sinds vorig jaar is ze ook voorzitter 
van JONGCD&V Meetjesland. In juni 

2017 zetelde ze voor het eerst in de 
Maldegemse gemeenteraad. “En daar 
heeft ze haar plaats gevonden. Ze is 
zeer begaan met de Maldegemnaren 
en in het bijzonder de jongeren. Dat 
blijkt ook uit de programmatekst voor 
vrijetijd die ze samen met de andere 
CD&V-jongeren schreef. Ze gelooft 
in onze gemeente en zal zeker haar 
steentje bijdragen bij de verdere groei 
en bloei ervan.” 
 
Leandra Decuyper
Doornstraat 4a
9990 Maldegem-Kleit
0468 56 63 68
leandradecuyper@hotmail.com
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Wist je dat…
…Ruben in het middelbaar wel eens 
de papa van de klas genoemd werd? 

De reden daarvoor kun je bij hem 
persoonlijk navragen…

Wist je dat…
……de grootvader van Leandra,  

Carlos Decuyper, jarenlang mandataris 
was in Maldegem?

DAMME
RUBEN
>> MALDEGEM

DECUYPER
LEANDRA
>> MALDEGEM



PLEZIER IN  
ELKE BUURT
» 
De 4 twintigers van JONGCD&V, Leandra 
Decuyper, Hristo Gentier, Thaïs De Ruyter en 
Ruben Damme legden de basis van een programma 
met cultuur, sport en ontspanning voor iedereen. 
Samen met hen wil CD&V Maldegem een gemeente 
waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zijn vrije 
tijd zinvol te beleven! 

Zowel op cultureel als sportief vlak is er voor jong en 
oud in Maldegem heel wat te beleven. Dit beleid willen 
we verder zetten en versterken om zo, met dank aan 
de talrijke verenigingen en vrijwilligers, een bruisende 
gemeente te zijn en te blijven.

De realisatie van de polyvalente zaal K-Ba met 
jeugdhuis Redekiel en de vernieuwing van de Kunst- en 
Muziekacademie en bibliotheek zijn recente projecten. 
Maar ondertussen werd ook het Sint-Annakasteel 
grotendeels gerenoveerd en gebruikt voor diverse 
activiteiten. Maar we hebben ook voor de komende 
jaren nog veel plannen!

Onze jeugd, onze toekomst. 
Alle jeugdbewegingen kregen in de loop van de 
voorbije decennia met steun van het gemeentebestuur 
eigen lokalen. Een deel van die lokalen is aan 
opnetting en renovatie toe. Daarbij denken we aan de 
jeugdlokalen van de Chiro in Kleit, de Piramiden in het 
park en de lokalen van ’t Katootje in Donk. Daarnaast 
wil CD&V Maldegem  de kamp- en werkingssubsidies 
behouden en jeugdbewegingen de kans geven 
één maal per jaar een fuif in de eigen leefkern te 
organiseren. Op de Kruipuit wordt er een polyvalente 
speelweide ingericht met inspraak van de buurt. Als 
het van CD&V afhangt komt er daar indien nodig en 
wenselijk een speelpleinwerking.

Sport voor iedereen.  
Wie sport, leeft langer en gezonder! CD&V Maldegem 
wil de sportdienst daarom verder uitbouwen om een 
aanbod van sport op maat te realiseren voor iedereen: 
individuele sporters en sportclubs, jong en oud, met of 
zonder beperking, recreatief of competitief. 

We behouden het Sint-Annazwembad met 
mogelijkheden voor recreatief en competitief 
zwemmen en onderzoeken de mogelijkheid tot 
het aanleggen van multifunctionele sportterreinen. 
Projecten als ‘Sport na school’ moeten versterkt en 
uitgebouwd worden. (Lees verder op pag. 8) >>
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Plezante 
vrije tijd 
voor iedereen!
» 

MALDEGEM



Aron Decuyper, ambassadeur Hristo Gentier:

‘Mooi om bevriend te zijn met een 
persoon die je zelf hoopt te zijn.’
» 
‘Na 7 jaar vriendschap zijn we wetenschappelijk gezien vrienden voor het 
leven. Mooi om zoiets te hebben met een persoon die je zelf hoopt te zijn: 
enthousiast, werelds, charmant, slim en ondernemend.’ Aron Decuyper heeft 
het over boezemvriend en JONGCD&V-kandidaat Hristo Gentier (20 jaar).

Aron: “Hristo en ik liepen school in de 
Maricolen in Maldegem. Pas in het 
derde jaar zaten we samen in de klas 
maar de band was meteen gesmeed. 
Nu nog zitten we op dezelfde golflengte 
en zijn we beste vrienden. Onze 
stokpaardjes zijn cultuur en reizen dus 
geregeld vind je ons in het cultureel 
centrum voor bv. een avondje stand-up 
comedy of doen we samen een citytrip. 
Genieten is prioritair: met heerlijk eten 
en een goed glas zijn we altijd tevreden. 
Hristo’s liefde voor sushi neem ik er 
graag bij. Er zijn minder aangename 
verslavingen!
Hristo is zo’n beetje de persoon die je 
hoopt te zijn: een charmante en slimme 
gast die ondanks zijn jonge leeftijd stevig 

op zijn benen staat, weet wat er in de 
wereld speelt en daar een gegronde 
mening over heeft. Met zijn eindeloos 
enthousiasme en goed doordachte 
argumenten kan hij mensen overtuigen. 
Kwaliteiten die hem goed van pas 
komen in zijn studie Rechten aan de 
UGent en hopelijk ook in de politiek. 

Zich actief engageren als kandidaat 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
zal ongetwijfeld een hele ervaring zijn. 
Maar ik ben er zeker van dat hij echt iets 
kan betekenen voor Maldegem, vooral 
voor de jeugd. Ik hoop dan ook dat hij 
het goed doet op 14 oktober. En erna 
natuurlijk.

 
Hristo Gentier
Parklaan 14
9990 Maldegem
0499 46 20 17
hristogentier@hotmail.com

Wist je dat…
…Hristo af en toe met een groepje 

vrienden deelneemt aan een quiz maar 
het vorige zomer grootser zag en 

meedeed aan het VTM-programma 
‘Miljonair’ waar hij één van de twee 

winnaars werd over het hele seizoen?…

>>  Onze uitgebreide sportinfrastructuur  moet 
behouden worden én waar mogelijk uitgebreid en 
gerenoveerd. Samen met VK Adegem gaan we op 
zoek naar een oplossing voor de accommodatie van de 
eersteprovincialer!

Cultuur met een grote C. 
CD&V Maldegem wil het Sint-Annakasteel verder 
aanwenden als multi-inzetbare infrastructuur voor 
publieke doeleinden, waar allerlei evenementen een 
plaats moeten kunnen krijgen zoals dat het voorbije 
half jaar al gebeurde.

Ook Sporthal De Berken en CC Den Hoogen Pad zijn 
locaties waar multifunctioneel gebruik mogelijk moet 
zijn en blijven. We blijven ook investeren in de uitbouw 
van ons cultuuraanbod, in samenwerking met het 
programmatiecomité van Den Hoogen Pad.

Toerist in eigen gemeente! 
Dat onze gemeente heel wat toeristische troeven 
heeft zal voor iedere inwoner ondertussen duidelijk 
zijn. Het Canadamuseum en de tuinen, maar ook 
het Stoomcentrum, het historische Middelburg, 
landschapspark Drongengoed, etc., het zijn allemaal 
aantrekkingspolen.

We willen dit aanbod nog beter in kaart brengen, 
waarbij zeker ook de kasteelsite te Middelburg niet uit 
het oog mag verloren worden. CD&V Maldegem wil de 
kasteelsite verder uitbouwen en Middelburg versterken 
als authentieke, levendige leefkern. Ook de organisatie 
van socio-culturele evenementen in de gemeentelijke 
kerken moet ondersteund worden.

GENTIER
HRISTO
>> MALDEGEM
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Yentl Van De Velde, ambassadrice Thaïs De Ruyter:

‘Een groot hart voor de 
Chiro én voor kinderen’ 
» 
‘Samen leiding geven in de Kleitse Chiro, samen op kot, samen uitgaan, 
samen lachen en soms eens huilen, samen Singstar spelen (terwijl geen 
van ons kan zingen),… Eigenlijk zijn we 2 handen op één buik.’ Yentl Van 
De Velde stelt ons graag haar beste maatje Thaïs De Ruyter (21 jaar) 
voor. Thaïs is als lid van JONGCD&V voor het eerst kandidaat voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Yentl: “Ongeveer 4 jaar geleden 
werd ik medeleidster van Thaïs bij 
de Speelclub meisjes van Chiro 
Vannoes. We konden meteen heel 
goed met mekaar overweg, vulden 
elkaar als het ware aan en werden 
goeie vriendinnen. Toen ik in Gent 
ging studeren kwam ik bij Thaïs op kot 
terecht en sindsdien zien we elkaar 
zowat elke dag: door de week op 
kot en in het weekend in de Chiro of 
tijdens het uitgaan. Het klikt gewoon 
heel goed tussen ons: we zijn allebei 
even enthousiast en hebben even 
gekke ideeën. Eigenlijk is elk moment 
met Thaïs er eentje waar ik met een 
lach aan terugdenk. Ze noemt me wel 
eens haar kleine zusje omdat ze me 

opleidde tot volwaardig Chiroleidster 
en me inwijdde in het (Gentse) 
studentenleven!”       

“Thaïs heeft een groot hart voor 
kinderen en dat uit zich ten volle in 
haar Chiro-bezigheden. Verder is ze 
een babbelgat, sociaal, intelligent 
en gedreven. Ze wil zich altijd 
inzetten voor alles en iedereen 
en het ontbreekt haar niet aan 
organisatorisch talent en creativiteit. 
Bovendien kan ze het goed uitleggen 
dus een carrière in de politiek is wel 
iets voor haar! Ik ben er zeker van dat 
haar engagement in CD&V Maldegem 
een meerwaarde zal hebben voor 
onze gemeente.”

 
Thaïs De Ruyter
Ivo Vermeerschlaan 20
9990 Maldegem
0493 77 28 32
thais96@gmail.com
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Wist je dat…
…Thaïs en Yentl écht twee handen 
op één buik zijn? Het komt immers 

geregeld voor dat ze beiden op 
hetzelfde moment hetzelfde zeggen 
(met een guitige lachbui tot gevolg). 
En als de ene huilt, doet de andere 

mee uit solidariteit zoals die keer toen 
bleek dat Thaïs ondanks haar negatieve 
verwachtingen toch geslaagd was voor 
alle vakken van het eerste en tweede 
jaar unief en Yentl van contentement 

mee begon te huilen… 

DE RUYTER
THAÏS
>> MALDEGEM

Wouter Beke, ambassadeur Mariama Sylla:

‘Er zijn mensen die onrecht 
aanvaarden en mensen die strijden 
voor hetgeen waarin ze geloven’ 
» 
‘Geboren in Guinee. Haar land ontvlucht om haar dochtertjes te beschermen 
tegen genitale verminking. Een rechtenstudie, onvoorwaardelijke inzet voor  
vrouwenrechten en nu haar eerste stappen in de lokale Maldegemse politiek. Het 
levensverhaal van Mariama leest als een roman. Ze heeft hard moeten vechten om 
te komen waar ze nu staat. Maar juist die achtergrond heeft haar gevormd tot de 
powervrouw die ze vandaag is.’ Aan het woord is Wouter Beke, nationaal voorzit-
ter van CD&V die onze nieuwe kandidate Mariama Sylla (36 jaar) voorstelt. 

Wouter: “Er zijn mensen die onrecht 
aanvaarden en mensen die strijden voor 
hetgeen waarin ze geloven. Mariama is 
een vrouw van de tweede soort. ‘In mijn 
thuisland zag ik hoe vrouwen mishan-
deld werden en te maken kregen met 
geweld’, vertelde Mariama mij tijdens 
onze eerste ontmoeting. ‘Ik zag hoe 
traditie boven de toepassing van de wet 
staat en hoe de vrouw ondergeschikt 
was aan de man. Signalen om mijn land 
te verlaten.’ Nadat ze te horen kreeg dat 
ze in België kon blijven, nam ze zich voor 
alle vormen van genderdiscriminatie te 

bestrijden. 
Mariama was dolgelukkig bij haar er-
kenning, ook al was het leven voor haar 
niet meteen een sprookje. Ze moest 
van nul af aan beginnen: een nieuwe 
vriendenkring uitbouwen, de taal leren, 
werk zoeken en intussen nog een gezin 
runnen. Geen gemakkelijke taak, maar 
eentje waarin ze geweldig goed slaagde 
met de volharding die haar zo kenmerkt. 
Blij dat zo iemand een plaats krijgt op 
een lokale CD&V-lijst. 
‘Ik ben terecht gekomen bij CD&V Mal-
degem omdat zij de menselijke waarden 

nastreven die zeer belangrijk zijn om aan 
een mooie multiculturele samenleving 
te bouwen’, vertelde Mariama mij vol 
passie. Meteen besefte ik dat er een 
geboren christendemocrate voor me zat. 
‘Ik kies voor CD&V omdat ik geloof in 
het unieke en de waardigheid van elke 
mens. In respect voor de democratie en 
in de zorg voor elkaar.’ 

Ik wens haar alle succes in haar 
campagne en in alle mooie projecten die 
nog zullen volgen!”

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

Wist je dat…
…Mariama heerlijke Afrikaanse 

gerechten kan klaarmaken zoals attieke 
op basis van maniok of sorghum met 

Griekse yoghurt?…

SYLLA
MARIAMA
>> MALDEGEM
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Woonkwaliteit
Maldegem werkt op het vlak van wonen 
en huisvesting samen met Woonwijzer 
Meetjesland. We ervaren deze samenwerking 
als positief en willen die in de toekomst 
verder zetten. Zo willen we meer inzetten op 
woonkwaliteit en  hopen we om buurten aan 
te zetten tot renovatie. Het instrument van 
de conformiteitsattesten (indicator op het vlak 
van woonkwaliteit) bij huurwoningen willen 
we beter bekend maken omdat kwalitatief 
wonen belangrijk is. We willen samen met de 
verhuursector kijken of het uitwerken van een 
lokaal reglement woonkwaliteit haalbaar is. 

Nieuwe woonvormen en verdichting
Maldegem was, onder impuls van CD&V 
Maldegem, trendsetter in Vlaanderen 
voor de ontwikkeling van co-housing 
voor senioren. Ondertussen schieten tal 
van initiatieven overal in Vlaanderen als 
paddenstoelen uit de grond. Vaak deels 
geïnspireerd op wat we in Maldegem 

‘Senioren onder de toren’ (ondertussen in 
Kleit en Adegem) genoemd hebben. Ook in 
de toekomst steunen en stimuleren we voluit 
nieuwe woonvormen zoals cohousing, senioren 
onder de toren en het opdelen van grotere 
woningen. We pleiten voor woonverdichting 
in alle kernen, maar gekoppeld aan de uitbouw 
van  buurtversterkende en verbindende 
publieke ruimte. 

Respect voor de geschiedenis
Maldegem beschikt over 31 beschermde  
gebouwen en over een inventaris bouwkundig  
erfgoed. In overleg met het erfgoedcomité  
en de Intergemeentelijke Onroerende  
Erfgoeddienst maken we werk van een visie 
op het behoud van het historische centrum 
van Maldegem. Verder lijkt het ons perfect 
mogelijk een fietsroute of wandelparcours 
(met bijhorende audiogids) uit te rollen  
waarbij ons gemeentelijk erfgoed in de  
verf wordt gezet.

Aangenaam wonen 
in Maldegem.
» 
Onze gemeente telt ondertussen meer dan 23.000 
inwoners. Dat groeiend aantal inwoners hebben 
we te danken aan projecten zoals Hof ter Ede en 
de sociale woonwijk in de Westeindestraat. Het is 
daar dat we met onze ploeg op bezoek gingen bij 
één van onze kandidates, Mariama Sylla, om bij 
een heerlijke Afrikaanse maaltijd ons woonbeleid 
gestalte te geven.

Naast Hof ter Ede zijn er ook bouwprojecten in de 
Brielstraat, in Adegem in het Dorp en op het vroegere 
terrein van de Geuzen, in Kleit en op tal van andere 
locaties. Met die bouwprojecten toont de bouwsector 
aan dat ze gelooft in de toekomst en verdere expansie 
van onze gemeente. En wie zou hen ongelijk geven? 
De recente cijfers uit de Vlaamse gemeentemonitor 
over wonen in Maldegem zijn positief: 

91% van de inwoners is tevreden met hun woning 
83% is tevreden over hun buurt 
93% woont graag in Maldegem
Logisch, want Maldegem heeft een uitstekende 
ontsluiting, veel groen, een uitgebouwd horeca- en 
winkelpatrimonium én een uitgebreide dienstverlening 
en voorzieningen. Daarop blijven we als CD&V 
Maldegem inzetten! Maar we willen meer doen.

Ook sociaal wonen
76% van de Maldegemnaren is eigenaar van een eigen 
woning. Een eigen woning biedt woonzekerheid en 
geborgenheid. Maar niet iedereen is in de mogelijkheid 
om een eigen woning te verwerven. Daarom moeten 
we blijven inzetten op het uitbreiden van het sociaal 
woonaanbod, het versterken van de private huurmarkt 
en het wegwerken van de wachtlijsten. 300 inwoners 
staan immers op de wachtlijst om in aanmerking te 
komen voor een sociale huurwoning in Maldegem. 
Voor de komende jaren ondersteunen we voluit de 
geplande sociale wooninitiatieven in Adegem-Dorp, 
Kapelaanstraat / Bloemestraat, Westeindestraat en 
Edestraat. De goede samenwerking met het Sociaal 
Verhuurkantoor Meetjesland willen we nog versterken.  



Maricolen Maldegem  
gaat bouwen » 
De Maldegemse school Zusters Maricolen is één van de 41 scholen 
in Vlaanderen die geselecteerd werden om via een publiek-private 
samenwerking subsidies te krijgen van CD&V-minister Crevits voor de 
bouw van een nieuw schoolgebouw. Het schoolbestuur zal in het kader 
van dit project het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud 
van het gebouw gedurende 30 jaar toekennen aan een private partner. 
Door middel van de toelage die de school hiervoor krijgt, kan ze nu 
effectief werk maken van de plannen om een modern en duurzaam 
schoolgebouw te realiseren. Concreet gaat het om een investering van 
18,7 miljoen euro voor een bruto gebouwoppervlakte van 9.000 m2. 
Een investering die van groot belang is voor zowel de leerlingen, het 
personeel en de hele gemeenschap. Veel dank aan Vlaams minister 
Crevits! 

CD&V Maldegem is enthousiast om de gemeente mee te laten 
participeren in het project zodat een deel van de nieuwe infrastructuur 
ook een gemeenschapsfunctie kan krijgen.

Ook Papaver bouwt 
aan de toekomst » 
Niet alleen in Kleit (Kleiheuvel) en Maldegem-centrum (Maricolen) wordt 
gebouwd aan scholen. Ook de Papaver in Adegem kent een groei. 

De school gaat een stuk grond verkopen aan de gemeente waardoor 
er op termijn een betere ontsluiting kan komen van de achterliggende 
gronden en voorzieningen. De Papaver wil bovendien een stuk grond van 
het OCMW kopen om op termijn een nieuwbouw mogelijk te maken. 
Tot slot onderhandelt de school ook met het OCMW om een aanpalend 
stuk grond gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen een 
gemeenschappelijk gebruik te geven: publieke ruimte enerzijds  
en anderzijds gebruik als polyvalente speelplaats.

Minister Crevits  
eregast in Kleit »  
Bij de feestelijke opening van de nieuwe 
kleuterklassen en de polyvalente ruimte 
van vrije basisschool De Kleiheuvel was 
onze Vlaamse minister van Onderwijs 
Hilde Crevits eregaste. Na afloop van de 
feestelijkheden maakte de minister met 
plezier tijd vrij om te verbroederen met 
onze Maldegemse CD&V-ploeg. Ook de 
gemeente Maldegem participeert onder 
impuls van CD&V Maldegem mee in het 
project. Zo zal het Kleitse filiaal van de 
bib een plaatsje krijgen in het nieuwe 
schoolgebouw. 

Naast de school komt er ook een 
doorsteekpad voor fietsers en voetgangers 
tussen de Kleitkalseide en het speelplein. 
Aan de muur van de aanpalende sporthal 
De Berken zullen werken uitgevoerd 
worden en er wordt een glaspartij 
toegevoegd zodat er natuurlijk licht 
naar binnen kan! Kortom, dankzij CD&V 
Maldegem investeren we mee in 
onderwijs én uitbreiding en vernieuwing 
van publieke voorzieningen!
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GBS 
Kruipuit 
is Gek 
Op Groen
» 

De school en de buurt als sociaal geheel verder versterken. Dat is wat gemeentelijke 
basisschool Kruipuit beoogt via het subsidieproject ‘Gek Op Groen’ van Vlaams minister 

Joke Schauvliege. Het gemeentebestuur sprong mee op de kar en kocht de aanpalende 
weide. De natuurlijke omgeving zal mensen samen brengen, ontmoetingskansen 

bieden en ruimte geven aan kinderen in een omgeving die de gezondheid 
stimuleert en waarin ze zich geborgen en veilig voelen. Uiteraard krijgen de 
betrokkenen inspraak bij de inrichting van de speelweide. Concreet wordt 

gedacht aan een Finse piste, omnisportveld, waddy’s, bankjes, een BBQ, etc. 
Een gedragen project dat CD&V ten volle ondersteunt!
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Tom Blomme, ambassadeur Bart Verloo

‘Mensenkennis is extra troef.’
» 
‘De politiek is Bart op het lijf geschreven. Met zijn sociale competenties, 
gedrevenheid en organisatietalent is het niet onverwacht dat hij de politieke 
weg inslaat.’ Motiverende woorden van bakker Tom Blomme (van Patisserie 
Tom en Sofie in Veldekens) over Bart Verloo (45 jaar) die zijn eerste stappen 
in de Maldegemse politiek zet.

Tom: “Ik had Bart wel al eens gezien in 
onze bakkerij maar eigenlijk hebben we 
elkaar leren kennen via onze kinderen. 
Zowel die van Bart als die van mij lopen 
school in de gemeentelijke basisschool 
Kruipuit en we zijn er beiden actief in 
het oudercomité. Het klikte meteen en 
ondertussen zijn we goede vrienden 
geworden. De inspanningen van Bart 
als voorzitter van het oudercomité 
dragen onmiskenbaar bij tot de huidige, 
positieve uitstraling van de school.”

“De sociale vaardigheden van Bart, in 
combinatie met zijn organisatietalent 
en gedrevenheid maken hem niet 
alleen een goede voorzitter van 
ons oudercomité maar volgens mij 
ook een goede kandidaat voor de 
gemeenteraadsverkiezingen”, weet 
Tom. “Het inzicht in mensen dat 
hij ontwikkelde tijdens zijn studies 
criminologie en in de praktijk brengt als 
stagecoördinator aan de Universiteit 
Gent zijn ongetwijfeld extra troeven. 
Politiek is hem op het lijf geschreven en 

ik ben er zeker van dat we nog van hem 
zullen horen in Maldegem.”

 
Bart Verloo
Kerselare 5
9991 Maldegem-Adegem
0486 58 05 56
bart.verloo@ugent.be     

VERLOO
BART
>> ADEGEM

Wist je dat…
…Bart ook nog actief is in de schoolraad 
van GBS Kruipuit, in de jeugdcommissie 

van Tennisclub Eeklo en in de 
Scholengemeenschap Meetjesland?
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Johan De Roo, ambassadeur Brigitte Coppieters

‘Ze kan zeker wat zon brengen 
in de Maldegemse politiek.’
» 
‘Brigitte is dienstvaardig, levenslustig en joviaal. Ik ben er zeker van 
dat zij wat zon kan brengen in de Maldegemse politiek.’ Voormalig 
burgemeester Johan De Roo heeft zelf afscheid genomen van de actieve 
politiek maar staat op de eerste rij om te supporteren voor zijn partner 
Brigitte Coppieters (53 jaar).

Johan: “Een vrolijke, joviale vrouw 
die recht door zee, openhartig en 
ruimdenkend is. Zo heb ik Brigitte 2 
jaar geleden écht leren kennen. Op de 
viering van 11 juli in het Sint-Annapark 
sloeg de vonk over. Ik bewonderde 
haar snelle danspassen maar gelukkig 
bleef ik zelf weg van de dansvloer. 
Sindsdien is ze mijn partner.”

Een bezige bij, dat is het minste 
wat je van Brigitte kan zeggen. 
Mama van vier dochters (Sanne, 
Alix, Nikkie en Berthe) voor wie ze 
alles zou doen want familie is heel 
belangrijk voor haar. Haar zware job 
als nachtverpleegster In Woon- en 
Zorgcentrum Morgenster (Sijsele) 
biedt haar veel voldoening. Daarnaast 

is ze ook nog actief bij Gezinsbond 
Adegem, Feestcomité Adegem, 
de gemeentelijke cultuurraad en 
jurylid voor de schrijfwedstrijd van 
het Davidsfonds. “Je begrijpt dat ze 
zich pas goed voelt als ze tussen de 
mensen is. En als er dan nog een 
beetje tijd overblijft, dan genieten we 
samen graag van de natuur, cultuur, 
kunst en reizen of doen we een ritje 
met de koersfiets.”

“Met haar levenslust en wilskracht 
kan ze volgens mij een warme wind 
doen waaien in de Maldegemse 
politiek. En doordat ze vriendelijk is 
voor iedereen en vooral hen die het 
wat moeilijker hebben wil helpen, 
zal haar engagement als kandidaat 

voor de gemeenteraadsverkiezingen 
zeker gesmaakt worden. Met die 
ingesteldheid hoort ze perfect thuis bij 
CD&V. En waar nodig zal ik haar graag 
helpen verder mee te bouwen aan 
een gezellig Maldegem waar iedereen 
meetelt.” 
 
Brigitte Coppieters 
Staatsbaan 19
9991 Maldegem-Adegem
0492 60 58 94
briep65@hotmail.com
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Wist je dat…
… Brigitte door rugklachten recent 

gestart is met een opleiding tot  
medisch secretaresse?   

Layla Van Hoecke, ambassadrice Alain Van Hoecke:

‘Voor een transparante 
politiek en open communicatie!’
» 
‘Papa houdt zijn ogen en oren altijd open en staat met zijn twee voeten 
tussen het volk. Bovendien is hij heel behulpzaam. De ideale ingrediënten om 
actief mee te bouwen aan een nog beter Maldegem voor iedereen!’ Dochter 
Layla heeft er, samen met de rest van het gezin, alle vertrouwen in dat 
Alain Van Hoecke (54 jaar) het goed zal doen bij zijn eerste deelname aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Layla: “Zolang ik mij kan herinneren 
zet papa ons gezin altijd op de eerste 
plaats. Bij een tegenslag staat hij met 
open armen voor ons klaar om ons op te 
vangen en bij succes is hij de eerste om 
ons met fierheid toe te juichen. Dat zijn 
heel mooie eigenschappen en ik hoop 
die samen met mijn vriend Sören (De 
Baets) te kunnen doorgeven aan ons 
zoontje Jérôme. Die vaardigheden, in 
combinatie met het feit dat mijn papa 
als loketbediende bij Bpost iedereen 
zonder onderscheid verder wil helpen, 
is een perfecte basis voor een gedragen 

politiek engagement, toch?”

Voor Alain zijn een transparante politiek 
met een open communicatie tussen 
beleid en burger cruciaal. “Daarom is 
hij altijd aanspreekbaar en ja, soms krijg 
je er een flauwe mop gratis bovenop. 
Maar de essentie is dat hij actief wil 
meezoeken naar structurele oplossingen 
voor hetgeen de Maldegemnaars 
bezig houdt. Op die manier wil hij hen 
effectief helpen en meebouwen aan een 
nog sterker Maldegem, dat aangenaam 
en leefbaar is voor jong en oud.”

“Samen met mijn mama (Sabine De 
Wulf, actief in GO!-basisschool De 
Driesprong) en mijn broer Jens ben ik er 
van overtuigd dat hij een toegevoegde 
waarde is voor de Maldegemse CD&V-
lijst. Bovendien engageert hij zich om 
niet alleen vandaag, in de aanloop naar 
de verkiezingen, maar ook nadien zijn 
voornemen waar te maken en mee te 
helpen aan een nog betere gemeente.”

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

Wist je dat…
…Alain meerdere jaren voorzitter 

was van de schoolraad van de GO!-
basisschool in Maldegem en dat hij in 

die periode de natuurouders opstartte 
en de eerste stappen hielp zetten voor 

‘Milieu Op School’ (MOS)?

COPPIETERS
BRIGITTE
>> ADEGEM

VAN HOECKE
ALAIN
>> ADEGEM
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PLOEGVOORSTELLING #2
In deze editie van ons magazine stellen we u graag volgende kandidaten voor:

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

Leandra Decuyper
Doornstraat 4a
9990 Maldegem-Kleit
0468 56 63 68
leandradecuyper@hotmail.com

Hristo Gentier
Parklaan 14
9990 Maldegem
0499 46 20 17
hristogentier@hotmail.com

Thaïs De Ruyter
Ivo Vermeerschlaan 20
9990 Maldegem
0493 77 28 32
thais96@gmail.com

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

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

Bart Verloo
Kerselare 5
9991 Maldegem-Adegem
0486 58 05 56
bart.verloo@ugent.be   

Brigitte Coppieters 
Staatsbaan 19
9991 Maldegem-Adegem
0492 60 58 94
briep65@hotmail.com

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

> RUBEN
DAMME

> BART
VERLOO> LEANDRA

DECUYPER

> ALAIN
VAN HOECKE

> MARIAMA
SYLLA

> HRISTO
GENTIER

> VERONIQUE
DHOORE

In de komende editie stellen wij een 
volgende reeks ploegspelers voor. 

18 19

MALDEGEM

> THAIS
DE RUYTER

> BRIGITTE
COPPIETERS
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Els Van Hulle, ambassadrice Veronique Dhoore:

‘Een sterke en zelfstandige 
vrouw met een hart van goud.’
» 
‘Haar kinderen Jolien en Jelle komen steevast op de eerste plaats maar 
als ze iets voor anderen kan doen, zal ze het niet laten. Een sterke en 
zelfstandige vrouw met een hart van goud: dat is Veronique.’ Els Van Hulle 
stelt u graag haar buurvrouw en (jeugd)vriendin Veronique Dhoore (48 jaar) 
voor. Veronique staat voor het eerst op de Maldegemse CD&V-lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Els: “Veronique en ik kennen elkaar al 
bijna ons hele leven. We gingen naar 
dezelfde kleuter- en lagere school 
in Kleit, zaten samen in de Chiro en 
tijdens onze jeugdjaren vond je ons 
steevast in het Bezemkot. Bovendien 
wonen we al meer dan 20 jaar naast 
elkaar in Adegem maar we voelen ons 
allebei nog altijd echte Kleitenaars. Dat 
verandert nooit!

De Kleitse zomerkermis is voor 
Veronique als secretaris van het Kleitse 
Feestcomité een hele drukke periode. 
De nadruk ligt voor haar vooral op de 
grote rommelmarkt op dinsdag (dit jaar 

op dinsdag 24 juli). Zij is degene die 
dan alles in goede banen leidt en alle 
puzzelstukjes in elkaar doet passen. 
Ook op school in Adegem steekt ze 
geregeld de handen uit de mouwen 
bij activiteiten. Eigenlijk kan iedereen 
op gelijk welk moment op Veronique 
rekenen, ze staat altijd klaar om te 
helpen. Gelukkig blijft er nog tijd over 
om nu en dan samen van gedachten 
te wisselen, over de kleine en grotere 
dingen des levens. Onze –vaak 
onverwachte – lange avonden op ons 
terras met een goed glas wijn hebben 
er al meermaals voor gezorgd dat we 
slechts een korte nacht hadden. Maar 

we zouden die voor geen geld van de 
wereld willen missen!  

Dat ik voor haar klaar sta nu ze haar 
eerste stappen zet in de Maldegemse 
gemeentepolitiek, is evident. We weten 
dat we altijd bij elkaar terecht kunnen. 
Ik twijfel er niet aan dat ze zich ook voor 
deze uitdaging ten volle zal inzetten. 
Haar sociaal engagement, gedrevenheid 
en hulpvaardigheid zijn troeven die 
Maldegem alleen maar ten goede 
kunnen komen.”

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

Wist je dat…
…Veronique ook heel creatief is? In de 
keuken kan ze meer dan haar mannetje 
staan en daarnaast is ze ook kunstig met 

naald en draad. 

DHOORE
VERONIQUE
>> ADEGEM

Provincieraads- 
verkiezingen.
» 

Onze schepen van Burgerzaken, 
Communicatie en Kinderopvang 

Annelies Lammertyn staat 
ook op de CD&V-lijst voor de 

provincieraadsverkiezingen. Je  
kan ze vinden op de 5de plaats.



Iedereen
inbegrepen.
» 

JE WEET ONS 
TE VINDEN?
» 
Heeft u een vraag, suggestie of opmerking?  
Aarzel dan niet om ons te mailen via  
info@maldegem.cdenv.be. Wil je meer  
over ons weten, dan kun je terecht op onze 
vernieuwde website www.maldegem.cdenv.be  
of op onze Facebookpagina  
www.facebook.com/CDenVMaldegem/.
 
www.maldegem.cdenv.be

 www.facebook.com/CDenVMaldegem/ 
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