


Ode aan de
supporters!
Door dik en dun, door weer en wind, in goede en in kwade dagen… Of het nu over 
wielrennen, voetbal of de showbizz gaat, de échte supporter gelooft in zijn ploeg en 
in de spelers.

In de politiek is het niet anders: een politieke partij is maar zo sterk als de mensen die 
er in geloven. 

Met CD&V hebben we een straffe ploeg op de been gebracht: sterke kandidaten die 
geëngageerd en gedreven zijn en die geloven in het positieve project waar wij voor 
staan. Want het vraagt moed om je nek uit te steken! 

Maak kennis met onze kandidaten en met hun supporter. Want iedereen heeft toch 
die ene, speciale supporter die ons de moed geeft om altijd dapper door te gaan op 
de weg vooruit. 
Want er is maar 1 weg en dat is De Weg Vooruit. Naar een Haaltert waar iedereen 
mee is!
Wij vragen dan ook uw stem op 14 oktober voor dit team! 

Phaedra Van Keymolen 
Bart Ottoy 
Nancy Van Landuyt
Uittredende gemeenteraadsleden

Kom meer te weten over ons programma en onze kandidaten op
https://haaltert.cdenv.be/
Of volg ons op   https://www.facebook.com/cdenv.haaltert/

Wat is een ploeg zonder supporters. Mensen die je onvoorwaardelijk
steunen en in je geloven en die je de moed geven om ervoor te gaan. 



DE SUPPORTER VAN PHAEDRA 
VAN KEYMOLEN IS ERE-SENATOR EN 
MINISTER VAN STAAT PAULA D’HONDT

Paula D’Hondt over Phaedra: 
Mijn man Paul en ik, geloofden in Phaedra 
van bij de start van haar politieke carrière 
in 1994. Ik was meteen ingenomen 
door het idealisme, de daadkracht 
en de charme van de toen 18-jarige 
kleindochter van mijn nicht Roza en ik 
volg de politieke actualiteit nog elke dag.
Phaedra heeft nog altijd een groot 
rechtvaardigheidsgevoel en ze neemt het 
in de eerste plaats op voor de ‘zwakkere’. 
Zien, oordelen en handelen, dat is onze 
drijfveer in de politiek.
Phaedra is authentiek, loyaal en integer 
en heeft de nodige inhoudelijke bagage 
om een goede politica te zijn. En dat 
is nodig, vooral op momenten dat 
het CD&V-schip en de bemanning in 

moeilijk vaarwater komt.  Want je komt 
in de actieve politiek ook vaak valkuilen 
en vijandelijke manoeuvres tegen op je 
pad en dan komt het erop aan om met 
de kracht van je overtuiging, altijd moedig 
door te doen, trouw aan je gegeven 
woord.
Ik vraag ook úw stem voor CD&V en 
voor Phaedra want zij heeft het talent en 
de kennis om Haaltert goed te besturen.

Phaedra komt op voor:
» Een (klimaat)gezonde  leefomgeving  

voor  ons  én  voor  de  volgende  
generaties. 

» Veilig fietsverkeer
» Een toffe buurt  en  een  actief  

verenigingsleven 

Wie is 
Phaedra?
» Partner van Bob Lambrechts  » 
mama van Felix (11); Jerom (10) 
en Asa (7 )  » Master politieke 
wetenschappen en studies van 
de Derde Wereld » Coördinator 
MOS, duurzame scholen, straffe 
scholen » Fractieleider CD&V 
Haaltert en provincieraadslid 

  Koemeersstraat 19, 9450 Denderhoutem
  phaedra.van.keymolen@oost-vlaanderen.be
  https://www.facebook.com/phaedra.vankeymolen
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DE SUPPORTER VAN BART OTTOY IS 
ZIJN VADER EN GEPENSIONEERD
HUISARTS, ERWIN OTTOY

Erwin Ottoy over Bart: 
Mijn zoon Bart is een altijd positieve kerel 
met veel passie en engagement zowel 
als vriend, vader en in tal van socio-
culturele verenigingen… Bart heeft de 
gelukzalige eigenschap om te kunnen 
genieten van elk moment. Hij staat open 
voor ieders mening, en hij wint steeds 
aan energie door nieuwe mensen te 
leren kennen. Op politiek vlak zag ik hem 
vanuit de oppositie vele tussenkomsten 
leveren tijdens de gemeenteraad, vaak 
met resultaat.

Bart komt op voor:
» Onze  JEUGD  heeft  recht  op  een  

gedurfd  en  open  beleid  op  lange  
termijn,  waarin  ook  hun  inspraak 
telt.  Ze  zijn  onze  investeringen  
meer  dan  waard!  

» VERENIGINGEN  verbinden  mensen.  
Ze  verdienen  meer  ademruimte  
door  een  degelijke  infrastructuur  en  
een  optimale  spreiding  van  subsidies.  

» VRIJWILLIGERS  zijn  het  cement  
van  onze  samenleving.  Door  hun  
belangeloze inzet  in  een  gemeentelijk  
statuut  te  gieten,  streef  ik  naar  een  
zorgeloos  engagement.  

Wie is
Bart?
» Bijzonder  gelukkig  met  
Thalia  Matthys en vader van 
Staf en Lili , wijze peter van 
Ella, Lou en Arno » Studie 
sociaal-cultureel werk » 
Gemeenteraadslid » sales bij 
Snacks Bosteels

  Ankerstraat 21A, 9450 Denderhoutem
  bart@snacksbosteels.be
  https://m.facebook.com/bart.ottoy.7
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DE SUPPORTER VAN NANCY
VAN LANDUYT IS OUD-GEMEENTE- 
RAADSLID, DIRK GIJSELS

Dirk Gijsels over Nancy: 
Na een jarenlange onverdroten inzet als 
gemeenteraadslid heb ik met het volste 
vertrouwen de fakkel doorgegeven aan 
Nancy. En ik ben terecht fier op haar! 
Haar tussenkomsten in de gemeenteraad 
getuigen van een stevige dossierkennis 
en een onvermoeibaar enthousiasme. 
Zij kiest niet voor de gemakkelijkste 
oplossing, wel de juiste. Eens zij haar 
tanden ergens in zet, laat ze niet meer los.
Als geboren Haaltenaar kent Nancy de 
gemeente door en door. Dankzij haar 
dagelijkse omgang met de inwoners 
weet zij perfect wat er bij hen leeft.
Realistisch, bescheiden en eerlijk is haar 
manier van werken. Zij heeft een sterk 
karakter en het hart op de juiste plaats. 
Gelijke kansen en respect voor iedereen 
zijn haar basisprincipes.

Nancy is een enorme meerwaarde 
voor het bestuur van Haaltert. Daarom 
supporter ik voor Nancy!

Nancy komt op voor:
» Een  planmatig,  doorzichtig  en  

vooruitziend  beleid  waarin  beslist  
wordt  op  basis  van  dossierkennis en  
dialoog.  Daar  ga  ik  voor!  

» Gezonde  financiën  en  een  eerlijke  
fiscaliteit.  Een  voorzichtig  en  
doeltreffend  gebruik  van  financiële  
middelen.  Daar  ijver  ik  voor!  

» Een  gemeente  waar  iedereen  
zich  thuis  voelt  en  aan  bod  komt.  
Een  gemeente  waar  je  goed  kan  
leven,  wonen,  werken  en  genieten.  
Kortom,  een  gemeente  waar  
iedereen  gelukkig  is.  Daar  kies  ik  
voor! 

Wie is
Nancy?
» Gehuwd  met  Peter  
Buekens  en  mama  van  Sara 
» tandarts » gemeenteraadslid   
» gewezen  secretaris  van  de  
PWA

  Achterstraat 6, 9450 Haaltert
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DE SUPPORTER VAN BART VAN IMPE
IS KÈSKEN ZWINGT

Kèsken Zwingt over Bart Van Impe: 
Gino Van Keymolen: samen met 
Bart heb ik Kèsken Zwingt opgericht 
en we hebben al heel wat watertjes 
doorzwommen in die 12 jaar. Als er 
iemand is op wie men kan rekenen, dan 
is het Bart! 
Pieter Roelandt: als secretaris van 
Kèsken Zwingt bewijst Bart al jaren dat 
hij administratief sterk is, beschikt over 
een gezonde portie mensenkennis en 
zijn verantwoordelijkheden opneemt. 
Gunther Mertens en Guy Verstockt: 
niet alleen binnen Kèsken Zwingt treffen 
wij elkaar, we spelen ook nog samen 
tennis op het Hoomveld in Heldergem. 
Een kwinkslag of grappige anekdote is 
nooit ver weg als den Bart er bij is .

Bart komt op voor:
» Met mijn jarenlange ervaring 

als organisator van o.m. de 
Parkingconcerten in Kerksken wil ik mij 
ten volle inzetten om de verenigingen 
binnen Haaltert nieuwe ademruimte te 
geven. Zo wil ik binnen onze gemeente 
lokale initiatieven, markten, tradities en 
kermissen nieuw leven helpen inblazen.

» Als personeelsverantwoordelijke 
binnen de Vlaamse overheid streef 
ik naar duidelijke en open/eerlijke 
communicatie, zeg ik hoe de zaken 
ervoor staan. Dit wil ik ook doen voor 
ons Haaltert!

» Onze kinderen zijn de toekomst, daarom 
kies ik voor veiligere (speel)straten met 
aandacht voor elke leeftijdscategorie. 
Speelpleintjes voor de kleintjes, 
basket-, voetbal- en skatepleinen voor 
de tieners en adolescenten.

Wie is
Bart?
» Partner van Ilse 
Menschaert en papa van 
Vik (10 jaar) en Lis (6 jaar) » 
Personeelsverantwoordelijke 
van de afdeling 
Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en 
-projecten binnen het 
departement Omgeving 
» penningmeester CD&V 
Haaltert 

  Hollestraat 23a, 9451 Kerksken
  bart.vanimpe@telenet.be
  https://www.facebook.com/Vanimpken
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DE SUPPORTERS VAN STEVEN DE 
SCHRIJVER ZIJN KOEN ADRIAENS EN 
BRAM GHYSELS

Bram en Koen over Steven: 
We kennen Steven al sinds onze 
kindertijd dankzij onze gezamenlijke 
passie voor het voetbal. Eerst bij 
verbroedering Denderhoutem, daarna 
bij SK Denderhoutem, tot we op een 
bepaald moment met enkele vrienden 
hebben besloten om onze eigen weg 
te gaan en zelf een voetbalploegje op 
te richten. Verbroedering Atom was 
geboren maar dit zou nooit gelukt zijn 
zonder het engagement en de constante 
inzet van ons bestuur. En daar speelde 
onze voorzitter, Steven, natuurlijk een 
belangrijke rol bij. Elke week truitjes 
wassen, nieuwe spelers motiveren om 
ons te vervoegen, iedere keer weer op 
zoek naar de nodige sponsers, onze 

wafelverkoop organiseren,... kortom alles 
om ons ploegje draaiende te houden. 
Dit soort engagement typeert Steven 
volledig. Eens hij zijn schouders onder iets 
zet gaat hij er 100% voor...

 Steven komt op voor:
» Meer  sportaccommodatie,  kunstgras-

velden  en  beter  onderhoud  van  de  
bestaande  infrastructuur.  Daar  kies  ik  voor!  

» Ik  wil  onze  talloze  verenigingen  
helpen  om  de  kosten  zo  laag  
mogelijk  te  houden  en  hen  financiële 
ademruimte  geven,  o.a.  door  de  
oprichting  van  een  vrijwilligersloket.  

» een  Groot-Haaltert  zonder  putten  
en  bulten  en  goed  onderhouden  
fietspaden. Daar ga  ik  voor.  

Wie is
Steven?
» Wettelijk  samenwonend  
met  Isabelle  Geeroms  en  
papa  van  Lowie » Kleinzoon 
van Jozef De Schrijver 
(Pennestraat), Spenne Paula 
(Dries),  Neken Heymans 
(Hoogkouterbaan) en Maria 
Beerens (Vijverstraat) 
» Ambtenaar  bij  de  
Vlaamse  Maatschappij  voor  
Sociaal  Wonen » CD&V-
afdelingsvoorzitter

  Anderenbroek 43, 9450 Denderhoutem
  Steven_deschrijver@telenet.be
  https://www.facebook.com/steven.deschrijver.3
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DE SUPPORTERS VAN KOEN VAN DEN 
EYNDE ZIJN ZIJN DOCHTERS 
LOTTE EN FIEN

Lotte en Fien over Koen:
Lotte: “Dat papa in de politiek stapt, 
verbaast me eigenlijk niet. Hij is graag 
onder de mensen, is geëngageerd en is 
sterk in het doorhakken van knopen.
Fien: “Dat is wel waar. En hij zegt zijn 
gedacht, je weet waar hij voor staat. Eens 
hij een keuze maakt, gaat hij er ook voor.”
Lotte: “Dat heeft hij reeds bewezen in zijn 
volleybalcarrière – al waren wij toen nog 
erg klein – en ook in zijn voorzitterschap 
van de volleybalclub in Denderhoutem.” 
Fien: “Papa is gebeten door de sport. 
Hij werd in 2017 ook al verkozen als 
sportverdienstelijk persoon van Groot-
Haaltert. Hij is enorm gedreven om de 
sportmicrobe door te geven aan de 
jeugd.”

Lotte: “Zijn discipline, doorzettings-
vermogen en diplomatie zijn 
eigenschappen die hem ook in zijn 
politieke carrière vooruit zullen helpen.”
Fien: “We duimen voor hem!”

Koen komt op voor:
» Bijkomende  sportinfrastructuur,  dat  

is  mijn  prioriteit!  
» Als  verantwoordelijke  bankier  voor  

zelfstandigen  en  vrije  beroepers  streef  
ik  naar  een  betere  ondersteuning  
voor  de  lokale  middenstand.  

» Persoonlijke  contacten  en  sociaal  
engagement  zijn  waarden  die  ik  wil  
meegeven  aan  mijn  kinderen  én  
mijn  omgeving  en  waar  ik  ook  op  
gemeentelijk  vlak  voor  ga!

Wie is
Koen?
» Gehuwd  met  Soetkin  
Vindevoghel  en  vader  van  
Lotte,  Fien,  Daan  en  Noor » 
Bankbediende » Geëngageerd 
in volleybal Jartazi 
Denderhoutem

“Groots in kleine dingen”

  Borrekent 115, 9450 Denderhoutem
  koen.vandeneynde@hotmail.com
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DE SUPPORTER VAN GLORIA UWINEZA IS 
HAAR OOM THEO NSENGIMANA, OCMW- 
EN ASZ-RAADSLID VOOR CD&V- AALST

Theo Nsengimana over Gloria:
Opgegroeid in een gezin van ouders die 
ex-politieke vluchtelingen zijn, zal Gloria 
haar persoonlijke ervaring in Haaltert 
inzetten om te zorgen voor een betere 
integratie en een gemeente waar er aan 
de rechten en plichten wordt voldaan.

Gloria komt op voor:
» Een  multiculturele  samenleving  

kan  alleen  werken  door  integratie.  

Als bijna enige  kandidaat  met  een  
andere  culturele  achtergrond  wil  
ik  een  stem  en  een  voorbeeld  zijn  
voor  deze gemeenschappen.   

» Vanuit  mijn  ervaring  als  monitor  voor  
mensen  met  een  beperking,  ga  ik  
voor  gerichte  opvang  en begeleiding  
voor  mensen  met  een  beperking.    

» Wij  (de  nieuwe  generatie)  zijn  de  
toekomst.  Als  we  verandering  willen,  
moeten  we  ons  ook  engageren.    

Wie is
Gloria?
» Dochter van Grégoire en 
Bernadette » animator
» studente rechten

  Herenthout 33, 9450 Haaltert
  gloria@hotmail.be 
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DE SUPPORTER VAN TOM VERBEKE IS ZIJN MOEDER 
PATTY SOUFFRIAU, ARTS IN HET OLV-ZIEKENHUIS IN 
AALST, LID VAN SAMANA EN INRICHTENDE MACHT SAB

Patty Souffriau over Tom: 
Tom heeft als bondsleider van KSA 
Atom al bewijs geleverd van zijn sociaal 
engagement. Wij geloven dat hij een 
positieve en jonge meerwaarde kan zijn 
in de weg vooruit met Haaltert

Tom komt op voor:
» Als  oud-bondsleider  van  KSA  Atom  

ga  ik  voor  een  proactief  beleid  met 
aandacht  voor  de  wensen en  noden  
van  alle  jeugdverenigingen.  

» Hechte  en  veilige  buurten,  waar  
altijd  iets  te  beleven  valt:  dat  is  
het  Groot-Haaltert  waar  ik  mij  als  
twintiger  wil  voor  engageren!  

» Verenigingen  vormen  de  dynamo  
van  ons  dorpsleven.  Niet  blokkeren,  
maar  onvoorwaardelijk  investeren  in  
hun  werking  is  de  juiste  keuze!  

Wie is
Tom?
» Samen met Sofie De Smet 
» Licentiaat rechten en 
geschiedenis » Bankjurist
» Bestuurslid jeugdhuis De 
Faar

  Eigenstraat 70, 9450 Denderhoutem 
  tomverbeke100@hotmail.com

  https://www.facebook.com/tom.verbeke.3
 https://www.instagram.com/tom__verbeke/
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DE SUPPORTERS VAN JURGEN BUYL
ZIJN ROBBE EN AYCO

Robbe en Ayco over Jurgen:
Samen gaan we al jaren kijken naar onze 
favoriete voetbalclub. Net zoals hij zich 
100% smijt tijdens het supporteren, zo 
zijn we er zeker van dat hij zich ook zal 
inzetten voor een beter Haaltert. Daarom 
vinden we dan ook dat Jurgen jullie stem 
verdient op 14 oktober.

Jurgen komt op voor:
» Moderne sportinfrastructuur 

met kunstgrasvelden en veiligere 
fietspaden, voor onze sportende jeugd.

» Een levendige gemeente met een 
bruisend verenigingsleven. Hier wil hij 
zijn prioriteit van maken.

» Een veiliger Haaltert: sociale controle 
draagt hiertoe bij, als BIN-coördinator 
wil hij hier zich graag verder voor 
engageren.   

Wie is
Jurgen?
» Partner van Sandra 
Hoffelinck en fiere papa van 
Robbe (16 jaar) » Federaal 
Ambtenaar  » 
Coördinator voor 
Buurtinformatienetwerk EDE » 
Ex-voetballer en jeugdtrainer 
FC Kerksken, Sporting 
Heldergem en Eendracht Aalst

  Hooglareweg 22, 9450 HAALTERT
  jurgen.buyl@hotmail.com
  https://www.facebook.com/buyl.jurgen
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DE SUPPORTER VAN KRISTIEN VAN 
CROMPHAUT IS HAAR VADER OMER

Omer Van Cromphaut over Kristien: 
Geef gerust uw stem aan mijn dochter! 
Ze is nuchter genoeg om eerlijk te zijn. 
Haar stem in Haaltert klinkt niet politiek 
hard maar gemeend hartelijk. 
Haar inbreng kan ons dorp de richting 
van een propere groene omgeving 
uitsturen waar het goed wonen is.

Kristien komt op voor:
» Als  kleuterleidster  en  moeder  van  

3  beginnende  pubers  wil  ik  speciale  
aandacht  geven  aan  alle facetten  
die  het  leven  van  jonge  mensen  
in  Haaltert  aangenamer  en  zinvoller  
kunnen  maken.    

» Als  liefhebber  van  Bos  en  natuur  
wil  ik  meewerken  aan  het  behoud  
en  onderhoud  van  bossen  en  trage  
wegen.    

» De  fietser  verdient  meer  aandacht  
op  de  weg.  Een  verkeersveilig  
Haaltert,  daar  ga  ik  voor! 

Wie is
Kristien?
» Gehuwd  met  Davy  
Scheerlinck » mama  van  
Ella,  Lowie  en  Wannes » 
Kleuterleidster

  Bosstraat 151, 9450 Haaltert
  kristienvc@yahoo.com
  https://www.facebook.com/kristien.vancromphaut
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DE SUPPORTER VAN MARIA 
STOCKMAN IS VICE-EERSTE 
MINISTER KRIS PEETERS

Kris Peeters over Maria:
Christen-democratische waarden zitten 
als oranje draad verweven in de familie 
van Maria. Ze is een warme en zorgzame 
vrouw die zich gedurende haar hele 
leven belangeloos heeft ingezet voor 
anderen, zowel tijdens haar professionele 
loopbaan als daarna. Maria wil graag deze 
positieve energie doorgeven aan onze 
jeugd en hoopt daarvoor op uw steun te 
kunnen rekenen.

Maria komt op voor:
» Groene,  fleurige  buurten  met  

bijenvriendelijke  bloemen  in  de  
gemeentelijke  perkjes,  daar  droom  
ik  van.  

» Als  gepensioneerde  kleuterjuf  
weet  ik  dat  er  nood  is  aan  extra  
kleinschalige  voor-  en  naschoolse  
opvang  buiten  de  schoolmuren.  
Daar  ga  ik  voor.  

» Veilige  en  zorgzame  buurten  zonder  
vereenzaming  of  sociaal  isolement  
maar  waar  mensen  oog  hebben  
voor  elkaar.  Daar  kies  ik  voor!  

Wie is
Maria?
» Mama van 2 zonen 
Freek en Dries » Gelukkig 
gepensioneerde kleuterjuf
 » lid van samana en van KVLV 

  stationsstraat 159A, 9450 Haaltert
  maria.stockman@telenet.be
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DE SUPPORTER VAN HANS CIETERS
IS GILBERT DE SLOOVER

Gilbert De Sloover over Hans:
Hans is – net zoals ik - al jaren een actief 
bestuurslid van Fietsersbond Haaltert 
en diens voorganger, Werkgroep Veilig 
Verkeer Haaltert. Van in het begin 
heeft hij zich ten volle ingezet voor een 
veiliger fietsbeleid in onze gemeente. 
Heel wat van zijn voorstellen bv. voor 
aanpassing van de infrastructuur en 
voor promotie van de fiets werden 
uitgewerkt en voorgesteld aan de 
beleidsverantwoordelijken. Indien de 
kiezer hem mandateert, ben ik er zeker 
van dat hij sterke resultaten zal boeken, 
met realisaties ten voordele van de 
zwakke weggebruiker in het algemeen 
en in het bijzonder voor de actieve 
fietser.

Hans komt op voor:
» Als  dagelijkse  fietser  en  actief  

bestuurslid  van  Fietsersbond  Haaltert  
ijver  ik  voor veilige  en  comfortabele  
fietspaden.  Fietsers  en  voetgangers  
verdienen  veel  meer  aandacht. 

» Onze  kinderen  zijn  onze  toekomst.  
Duurzame  mobiliteit  en  zorg  voor  
ons  leefmilieu  zijn  voor  mij  prioritair.  

» Een  degelijk  financieel  beheer  van  
de  gemeente  met  doordachte  
investeringen  in  het  algemeen 
belang:  daarover  zal  ik  waken!  

Wie is
Hans?
» Gehuwd  met  Ingrid  
D’Haese,  papa  van  
Frederik,  Jeroen  en  Hilke » 
Handelsingenieur » Kaderlid  
NMBS  

  Hollestraat 57, 9451 Kerksken
  Hans.cieters@skynet.be
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DE SUPPORTERS VAN GASTON 
YSERBIJT ZIJN ISABELLE DE TREMERIE 
EN CHRISTY VAEYENS

Isabelle en Christy over Gaston:
Gaston is altijd heel vriendelijk en steeds 
begaan met het lief en leed van mens en 
dier. Gaston is een man met een hart van 
goud die een steunende schouder en 
helpende hand biedt waar hij kan. Gaston 
gaat voor oplossingen en brengt heel 
wat vertier in menige huiskamer als DJ 
Soul Stonzy bij radio PROS. 

Gaston komt op voor:
» Als  fervent  dierenliefhebber  wil  ik  er  

werk  van  maken  om  ieder  misbruik  
of  verwaarlozing van  dieren  tegen  te  
gaan.  

» Als  cultuurliefhebber  en  DJ  bij  radio  
P.R.O.S  wil  ik  mij  inzetten  voor  
de  bescherming  van  ons  cultureel  
erfgoed  en  blijven  ijveren  voor  onze  
lokale  radio  op  FM-band.  

» Aandacht  en  zorg  voor  
minderbedeelden  ligt  mij  nauw  aan  
het  hart.  Armoedebestrijding  en  
een divers  cultureel  aanbod,  daar  wil  
ik  een  prioriteit  van  maken.  

 

Wie is
Gaston?
» Gescheiden
» Arbeider
» wereldberoemd als DJ Soul 
Stonzy bij Radio PROS
 

  Terlicht 32, 9451 Kerksken
  gaston.yserbijt@telenet.be
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DE SUPPORTERS VAN DYMPHNA DE 
SCHRIJVER ZIJN HAAR OUDERS JOHAN 
EN MARIE-ROSE DE SCHRIJVER

Johan en Marie-Rose over 
Dymphna:

Wij steunen onze dochter Dymphna in 
haar eerste aantreden bij de CD&V. We  
zijn ervan overtuigd dat haar ervaring 
in de dienstensector een bijdrage 
zal zijn voor deze ploeg. Door haar 
sociale vaardigheden is Dymphna een 
aanspreekpunt voor jong en oud.

Dymphna komt op voor:
» als mama van Axl wil ik me inzetten 

voor veilige fiets- en voetpaden en 
meer veiligheid tijdens activiteiten in 
de gemeente. 

» als ex-onthaalouder ga ik voor 
meer opvangmogelijkheden en 
een uitleendienst van materiaal als 
ondersteuning. 

» een goed uitgebouwde zorg voor 
kinderen, jeugd en gepensioneerden. 
Daar wil ik mijn prioriteit van maken! 

Wie is
Dymphna?
» Samenwonend  met  Vincent  
De  Raeve » trotse  mama  van  
Axl  (4 jaar) en  plusmama  van  
Milo (13 jaar) » 
bediende  

  Borrekent 9, 9450 Denderhoutem
  Dymphna1985@live.be
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DE SUPPORTER VAN LEEN PIENS IS 
HAAR GROOTVADER GASTON PIENS

Gaston Piens over Leen:
Mijn kleindochter, Leen,  is iemand die 
heel veel aandacht heeft voor mensen. 
Iedereen kan bij haar terecht. Ze is een 
doorzetter. Als ze een doel heeft, zal ze er 
voor de volle 100% voor gaan. Problemen 
zijn dan ook uitdagingen.
Dit maakt dat zij de perfecte kandidaat is 
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze 
verdient jullie stem! Ik ben alvast fier op 
haar.

Leen komt op voor:
» Een  bruisend  Haaltert  waar  ruimte  

is  voor  positieve  ontmoetingen  
tussen  de  plaatselijke  ondernemers,  
verenigingen  en  inwoners.  Daar  ga  
ik  voor!  

» Als  voorzitster  van  het  oudercomité  
wil  ik  me  100%  engageren  voor  
een  veilige  schoolomgeving.    

» Als  mama  van  twee  jonge  kinderen  
wil  ik  mee  het  verschil  maken  op  
weg  naar  gelijke  kansen  voor  alle  
kinderen  en  jongeren.  

 

Wie is
Leen?
» Samenwonend  met  Vincent  
Desmet  » mama  van  Judith  
en  Estée » Bediende en 
zelfstandige » Voorzitster 
oudercomité basisschool 
Molenveld

 

  Windmolenstraat 13, 9450 Haaltert
  leenpiens@gmail.com
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DE SUPPORTER VAN INGRID MOENS 
IS JULES VERHOEYEN

Jules Verhoeyen over Ingrid:
Ik ken Ingrid via de Gezinsbond waar ze 
zich met hart en ziel inzet om ouders en 
kinderen, onderling te verbinden.  Je ziet 
dat ze een landbouwersdochter is die 
weet wat hard werken betekent en dat 
je met samenwerking meer bereikt. 
Ingrid weet waar ze voor gaat, eerlijk, 
kritisch en consequent.  Ze zal steeds 
trouw blijven aan zichzelf.  Opkomen 
voor de kleinsten, de ouderen, de 
gepeste,…. is haar tweede natuur.  Ze 
houdt er niet van dat mensen in vakjes 
gestopt worden!
Als je dus, voor wat er in het leven toe 
doet, het beste wil, uitgevoerd door 
iemand die niet opgeeft, dan kies je voor 
Ingrid!

Ingrid komt op voor:
» Als  mama  en  vrijwilliger  bij  de  

Gezinsbond  wil  ik  zuurstof  geven  
aan  bezige  ouders  en  hun  kinderen.  

» Als  dochter  van  een  landbouwer  
hou  ik  van  dier  en  natuur  en  als  
vrouw  van een  ondernemer  weet  
ik  dat  hardwerkende  mensen  nood  
hebben  aan  een  kordaat  en  gunstig  
werkklimaat.    Hiervoor  wil  ik  de  
hand  aan  de  ploeg  slaan! 

» Ouderen,  mensen  met  een  handicap,  
(psychisch)  zieken,... horen  erbij!  Een  
zorgzame  én  dus  rijkere  gemeente,  
daar  ga  ik  voor! 

Wie is
Ingrid?
» Gehuwd  met  Jurgen  Van  
Mossevelde » mama  van  
Lars  en  Myrthe » Bestuurslid 
Gezinsbond Haaltert - 
Kerksken  

  Kerkweg 4, 9451 Kerksken
  Ingridmoens@hotmail.com
  https://www.facebook.com/ingrid.moens.39
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DE SUPPORTER VAN MONIQUE
DEBBAUT IS MARIJKE BOONEN

Marijke Boonen over Monique:
Monique en ik kennen mekaar al vele 
jaren! Bij Jong KAV werkten we samen 
aan en voor alles wat jonge gezinnen 
betreft en vooral voor en met jonge 
vrouwen. Want jonge vrouwen hebben 
het in deze tijd niet gemakkelijk…. 
Vrijwilligerswerk heeft  dan ook een 
belangrijke plaats in ons leven !
Op onze eigen manier bouwen we aan 
vriendschap en proberen we muren rond 
mensen af te breken met als voornaamste 
punt: de zorg voor anderen. We durven 
ècht luisteren en praten met mekaar en 
gaan er samen voor  !
Een gemeenschappelijk punt van ons 
beiden is  respect voor iedereen in ons 
leven waar we mee geconfronteerd 
worden! Want daar draait het voor ons 
beiden om: een samenleving maken waar 
mensen mekaar graag zien op de juiste 
manier!

Ook in onze Femmavereninging zetten 
we daarom ons beste beentje voor ! We 
werken eraan dat iedereen geslaagde 
momenten beleeft, houden ervan om al 
deze momenten te koesteren en beleven 
er vooral veel plezier aan!

Monique komt op voor:
» De noden  en  verwachtingen  van  

jong  en  oud  wil  ik  meenemen  voor  
een  menselijk(er)  beleid  in  Haaltert.  

» Onder  de  mensen  zijn  en  mensen  
samen  brengen,  dat  doe  ik  
graag.  Een  gemeentelijke  dienst  
buurtbemiddeling  waarbij  ik  mezelf  
inzet  als  vrijwillig  buurtbemiddelaar,  
daar  ga  ik  voor!  

» Wie  me  kent  weet  dat  ik  niet  bij  
de  pakken  blijf  zitten,  de  daad  bij  
het woord  voeg,  positief  denk  en  
snel  handel. Zo  wil  ik  het  ook  in  de  
politiek!

Wie is
Monique?
» Moeder  van  drie  kinderen »  
oma  van  zes  kleinkinderen      
 » Heeft  samen  met  
haar  man  Gerard  tot  zijn  
overlijden  in  2013  de  
publiciteitsfirma  Publi  De  Nil  
in  Kerksken  gerund

  Terlicht 86, 9451 Kerksken
  moniquedebbaut1@gmail.com
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DE SUPPORTER VAN KEVIN GRAUWELS 
IS MINISTER JOKE SCHAUVLIEGE

Joke Schauvliege over Kevin:
Ik heb Kevin leren kennen als een 
bruggenbouwer die vanuit zijn eigen 
overtuiging en inzichten luistert naar de 
standpunten van anderen. Hieruit haalt 
hij de best mogelijk oplossing zodat de 
dossiers die hij behartigt vooruit gaan. Ik 
geloof dat hij dit ook voor Haaltert en 
de Haaltenaren zal doen en hij uw stem 
dus verdient.

Kevin komt op voor:
» Als  kleinzoon  van  landbouwers  ga  

ik  voor  een  landbouwersloket  waar  
deze  terecht  kunnen  met  al  hun  
vragen  en  waar  jonge  gezinnen  
in  contact  worden  gebracht  met  
gezonde,  lokale  voeding  

» Ik  kies  voor  het  behoud  van  
bestaande  landschapselementen  en  
een  faire  vergoeding  voor  de  land-
bouwers  bij  het  beheer.    

» Een  tussenkomst  voor  energiescans  
en  ondersteuning  voor  energie-
besparende  maatregelen,  daar  ga  ik  
100%  voor.

Wie is
Kevin?
» Gehuwd  met  Vicky  
Haesebeyt » vader  van  
Nore,  Warre  en  Witse » 
Bio-ingenieur » Raadgever  
van  Vlaams  minister  Joke  
Schauvliege   

  Kattestraat 29, 9450 Haaltert
  Kevin.grauwels@gmail.com
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DE SUPPORTER VAN LODEWIJK 
LANGENBERG IS ZIJN VROUW 
SYBRENNE SPRINGIN’TVELD

Sybrenne Springin’tveld
over Lodewijk: 

Mijn man Lodewijk is ten allereerste een 
toffe vader voor onze kinderen en zijn 
familie is voor hem het allerbelangrijkste. 
Hoewel hij het niet altijd gemakkelijk 
heeft gehad in het leven, blijft hij steeds 
positief en probeert hij van elke situatie 
het beste te maken. Lodewijk wil zich 
graag verder blijven inzetten voor mensen 
die, om welke reden ook, wat tegenslag 
hebben gehad op hun levenspad. Vanuit 
onze ervaring willen we hier graag aan 
meehelpen.

Lodewijk komt op voor:
» als  ervaringsdeskundige  in  armoede,  

ga  ik  voor  een  gemeente  met  
gelijke  kansen  voor  iedereen. 

» als  chauffeur  in  het  transport  ga  ik  
voor  goed  uitgebouwde  en  veilige  
wegeninfrastructuur,  mét  aandacht  
voor  de  zwakke  weggebruiker.  

» als  vader  van  een  groot  gezin  wil  ik  
me  inzetten  voor  betere  faciliteiten  
voor  gezinnen.  

Wie is
Lodewijk?
» Gehuwd  met  Sybrenne  
Springin’tveld » vader  van  5  
kinderen » Chauffeur in het 
transport
 

  Heldergemstraat 161 , 9450 Heldergem
  Hobbydriver28@hotmail.com
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DE SUPPORTER VAN EVELIEN 
VAGENENDE IS HAAR NEEF, TONY VAN 
ROSSEN

Tony Van Rossen over Evelien:
Evelien is mijn nichtje en samen zijn 
we ook meter en peter van haar kleine 
broertje Moo (9 jaar). We zijn dus al 9 
jaar een hecht team. Daardoor weet 
ik dat Evelien een zorgzaam maar ook 
creatief en enthousiast persoon is. Ik 
geloof erin dat ze met haar jonge en 
vernieuwende ideeën samen met de 
CD&V-ploeg het verschil zal maken!

Evelien komt op voor:
» Een  milieuvriendelijke  gemeente  

zonder  zwerfvuil,  waar  bos  en  
natuur  toegankelijk  zijn  voor  mens  
en  dier,  daar  ga  ik  voor! 

» Als  grote  dierenvriend  en  vegetariër  
wil  ik  van  onze  gemeente  de  
diervriendelijkste  gemeente  maken  
met  een  direct  aanspreekpunt  en  
een  schepen  van  dierenwelzijn.  

» Een  gemeente  waar  mensen  van  
alle  culturen  zich  thuis  voelen,  start  
bij  de  jongeren. Daar  wil  ik  mij  voor  
inzetten!  

Wie is
Evelien?
» Dochter van Bettina Van 
Rossen en Tom Vagenende
 » Student Wetenschappen - 
Wiskunde   

  Hofstraat 9/b, 9451 Kerksken
  Evelienvagenende@gmail.com
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DE SUPPORTER VAN DARIE DE 
SAEDELEER IS HAAR MAN,
PASCAL VAN DER EECKEN

Pascal Van der Eecken over Darie:
Met mijn jarenlange ervaring in de 
gemeentelijke PWA-klusjesdienst, 
afdeling dienstencheques en strijkwinkels 
weet ik wat er leeft in Haaltert. Ik ben er 
dan ook van overtuigd dat mijn vrouw de 
juiste persoon op de juiste plaats is.  Darie 
wil haar politiek engagement aangaan 
naar het voorbeeld van haar vader Julien 
door oog te hebben voor de noden en 
problemen van iedereen, ongeacht de 
politieke voorkeur, leeftijd, overtuiging,... 
Van onrecht kan ze echt wakker liggen 
maar met veel vuur en strijdvaardigheid 
zal ze elk onrecht bestrijden.
Darie is empathisch, oplossingsgericht en 
gaat verbindend te werk. Compromissen 
sluiten en verantwoordelijkheid 

opnemen is iets dat ze van nature doet. 
Vaardigheden die zeker in de politiek van 
pas komen!

Darie komt op voor:
» Het  welzijn  en  de  levenskwaliteit  

van  iedere  inwoner  behartigen  door  
een  menselijke aanpak,  dat is  mijn  
prioriteit!  

» Vrijwilligers  zorgen  voor  een  warme  
samenleving  in  Haaltert  en  verdienen  
dan  ook  onze  zorg.  Daar  wil  ik  mijn  
schouders  onder  zetten! 

» Als  baasje  van  een  asielhond  heb  ik  
een  groot  hart  voor  alle  dieren.  Ik  
wil dierenwelzijn  dan  ook hoog  op  
de  agenda  plaatsen!  

Wie is
Darie?
» Gehuwd  met  Pascal  
Van  der  Eecken » 
Studeerde maatschappelijk 
werk optie advisering » 
Communicatiebeheerder bij 
Vlaamse Milieumaatschappij     

 

  Bakkerstraat 35B, 9450 Haaltert
  dariedesaedeleer@gmail.com
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DE SUPPORTER VAN STEVEN BORLOO 
IS ZIJN VADER CLÉMENT BORLOO, 
CD&V-VOORZITTER IN HERZELE

Clément Borloo over Steven:
Steven kreeg de CD&V-politiek van 
thuis uit met de paplepel ingegeven. 
Steven staat altijd voor iedereen klaar 
om te helpen of om een luisterend 
oor te bieden, hij is dan ook meer een 
luisteraar dan een prater.  Hij heeft het 
hart op de juiste plaats en ik ben heel fier 
dat hij samen met dit sterk CD&V-team, 
Haaltert opnieuw op de rails kan zetten.

Steven komt op voor:
» Een  levendige  en  sociale  

gemeente  met  een  goed  bruisend  
verenigingsleven.  Daar  ga  ik  voor!  

» Ik  wil  me  inzetten  voor  veiligere  
fietspaden  en  veiligere  wegen.  
Verkeersveiligheid,  dat  is  mijn  
prioriteit.  

» Ik  ben  zelf  alleenstaand  en  ken  de  
noden  van  die  doelgroep.  Aandacht  
voor  alleenstaanden,  daar  wil  ik  mijn  
schouders  onder  zetten.  

Wie is
Steven?
» Alleenstaande
» Verantwoordelijke Colruyt
» arbeider  

  Achterstraat 102 bus 12, 9450 Haaltert
  borloo.steven@skynet.be
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DE SUPPORTER VAN THALIA MATTHYS IS 
HAAR VADER DANNY MATTHYS, ALIAS DE 
PORTRETTENTREKKER VAN OILJTERT

Danny Matthys over Thalia: 
Ik kan niets anders zeggen dan dat ik 
een fiere papa ben. Thalia haar doen en 
laten wordt steeds ingegeven door  een 
groot rechtvaardigheidsgevoel. Wat haar 
geheime recept is, weet ik niet, maar vaak 
slaagt ze er in om het beste in iedereen 
naar boven te halen. Dus voor mijn part 
maak ik met veel plezier een nieuw 
Oiljterts spreekwoord: zelfs outj onkroitj 
trekt z’eenink! 

Thalia komt op voor:
» Door  mijn  ervaring  als  CM  

consulent  in  onze  gemeente,  wil  ik  
streven  naar  een  kwaliteitsvol  en  
integraal  (thuis)zorgbeleid  met  een  
optimale  samenwerking  tussen  de  
verschillende  zorgpartners.  

» Mama  zijnde,  wil  ik  veilige,  groene,  
prikkelende  en  fietsvriendelijke  
schoolomgevingen  uitbouwen.  

» Een  warm  en  zorgzaam  Haaltert  
dankzij  een  doordacht  en  betaalbaar  
woonbeleid,  met  buurten  waarin  
verschillende  generaties  elkaar  
vinden.  Daar  ga  ik  voor.  

Wie is
Thalia?
» Gehuwd  met  Bart  Ottoy 
» mama  van  Staf  en  Lili 
» CM-consulente in de 
kantoren Haaltert en Ninove 
» Lid  beheerraad  Bibliotheek  
Haaltert  
 

  Ankerstraat 21A, 9450 Denderhoutem
  thaliamatthys@hotmail.com
  https://m.facebook.com/thalia.matthys
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DE SUPPORTERS VAN RIK DE BODT ZIJN 
ZIJN KINDEREN THERESE, HELENA, 
GOEDELE, MARIEKE, KAREL EN FREDERIK

Mogen wij u onze va voorstellen:
Therese: Bijna dagelijks bespreek ik samen 
met  mijn va de belevenissen op het werk. Hij 
deelt mijn bezorgdheid voor kinderen die het 
moeilijk hebben. Ik ben ervan overtuigd dat hij 
ook in de politiek zijn jarenlange ervaring op 
vlak van opvoeding en onderwijs zal  benutten 
om initiatieven te nemen voor mensen met 
een beperking en zorgbehoevenden in het 
algemeen.
Helena: In mijn job ondervind ik het belang 
van sociale contacten met de cliënten. Zich 
empatisch en toch professioneel opstellen 
is heel belangrijk.  Onze va heeft dat tijdens 
zijn loopbaan veel kunnen oefenen en dat zal 
hem in de politiek zeker van pas komen.
Goedele: Mijn liefde voor het onderwijs heb 
ik zeker van mijn ouders geërfd. Ik kan het 
goed uitleggen.Ik wil dat iedereen mee is in 
het verhaal. Ik neem, zoals mijn vader, mijn 
verantwoordelijkheid en neem vernieuwende 
initiatieven. Deze kwaliteiten dienen de 
politiek.

Marieke: Hier in Sicilië ondervind ik dagelijks 
hoe belangrijk communicatie is om je hier thuis 
te voelen. De communicatievaardigheden 
leerde ik vooral thuis.  Hierbij is ook de nodige 
dosis humor niet onbelangrijk. Onze va kan 
hiermee in de politiek een flinke bijdrage 
leveren om een gezonde groepssfeer op te 
bouwen.
Karel: Ik werk dagelijks samen met mensen 
van diverse origine. Ik heb thuis geleerd om 
respectvol om te gaan met iedereen. Deze 
attitude is zeker één van de kwaliteiten van 
mijn vader. Ik deel zijn liefde voor de mooie 
bergen, de weidse natuur, de dieren en de 
tuin. Milieubehoud is een prioriteit in de 
politiek
Frederik: In mijn job is precisie uiterst 
belangrijk, daarentegen kan mijn vader goed 
improviseren. Naast precisie kan improvisatie 
soms noodzakelijk zijn en snel tot een goede 
oplossing leiden. Ik ben zeer plichtsbewust en 
voer rechtvaardigheid hoog in het vaandel. Hij 
vindt rechtvaardigheid een zeer hoge waarde 
in het leven en dus zeker in de politiek.

Wie is Rik?
» Gehuwd  met  Martine  De  
Conseth  » vader  van  Frederik,  
Karel,  Marieke,  Goedele,  
Helena  en  Therese  » grootva  
van  Daphné,  Noémie,  Eloïse,  
Emilie,  Hugo,  Arthur,  Ilias  
en  Kamiel  » na  25  jaar  
directeur  van  een  basisschool  
gepensioneerd  maar  niet  ‘out’

  Nieuwstraat 118, 9450 Denderhoutem
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DE SUPPORTER VAN DANIËL VANDENDRIESSCHE IS 
ERE-BEDRIJFSREVISOR EN -ACCOUNTANT HERMAN VAN 
IMPE,  CD&V-VOORZITTER REGIO AALST-OUDENAARDE

Herman Van Impe over Daniël:
Daniël leerde ik vele jaren terug 
professioneel kennen als leidinggevend 
ambtenaar van het Rekenhof, dat hem één 
van de grootste en meest delicate dossiers 
in dit land toevertrouwde : de NMBS.  
Binnen het College van Commissarissen 
vulden wij elkaar perfect aan in onze 
controlewerkzaamheden en werd Daniël 
zeer gewaardeerd omwille van zijn 
objectieve en pragmatische aanpak. Hij 
is streng in de leer en standvastig in zijn 
oordeel.
In Daniël schuilt ook een sociaal 
geëngageerde en sportieve familieman.  
Dat alles samen vormde de basis van 
onze vriendschap.  Daniël was jarenlang 
bestuurslid van wielerclub de Wim Raes-
vrienden, CM Haaltert en Ziekenzorg 
Denderhoutem en is vandaag nog actief 
in het bestuur van de Sint-Aloysius 
Basisschool in Denderhoutem, de vzw 
Parochiale Werken en zaal Hand in Hand, 
waar hij een van de stuwende krachten is.  

Daniël is een minzaam man, die velen ook 
kennen als stille, discrete raadgever met 
een luisterend oor voor jong en oud.
Daniel Vandendriessche is in mijn opinie 
de sterke CD&V-lijstduwer, met tal van 
talenten die het nieuwe gemeentebestuur 
van Haaltert best kan gebruiken na de 
gebeurtenissen van de laatste jaren.

Daniël komt op voor:
» als  fiere  grootvader  van  vijf  kleinkin-

deren  wil  ik  er  voor  ijveren  dat  ook  de  
generaties  na  ons  kunnen  opgroeien  
in  een  gezonde  en  veilige  omgeving

» vanuit  mijn  beroepsloopbaan  leg  ik  de  
focus  op  gezonde  gemeentefinanciën,  
met  prioritaire  aanpak  en  duurzaam  
onderhoud  van  ons  wegen-,  fiets-  en  
wandelnetwerk 

» als  jarenlange  drijvende  kracht  binnen  
de  VZW  Parochiale  Werken  van  
Denderhoutem  en  zaal  Hand  in  Hand  
wil  ik  mij  ten  dienste  blijven  stellen  
van  ons  bloeiend  verenigingsleven 

Wie is Daniël?
» Gehuwd  met  Magda  
Adriaens  » vader  van  
Hans,  Wim  en  Gert-Jan  » 
grootvader van Anna-Licia, 
Tobe, Lore, Maribel en Maurits  
» Ere-eerste-auditeur-
revisor  bij  het  Rekenhof  » 
Gemeenteraadslid  1994-2000

  Ankerstraat 18, 9450 Denderhoutem
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Phaedra VAN KEYMOLEN

Bart OTTOY 

Kristien VAN CROMPHAUT 

Kevin GRAUWELS

Nancy VAN LANDUYT

Maria STOCKMAN

Lodewijk LANGENBERG 

Gloria UWINEZA 

Leen PIENS

Thalia MATTHYS

Jurgen BUYL 

Monique DEBBAUT

Daniël VANDENDRIESSCHE 

Bart VAN IMPE 

Hans CIETERS 

Evelien VAGENENDE

Steven DE SCHRIJVER 

Gaston YSERBIJT  

Darie DE SAEDELEER

Koen VAN DEN EYNDE 

Dymphna DE SCHRIJVER 

Steven BORLOO

Tom VERBEKE  

Ingrid MOENS

Rik DE BODT 

HAALTERT PROVINCIE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

Phaedra VAN KEYMOLEN

Joop VERZELE

Eddy COUCKUYT

Frederik MEULEWAETER

Cynthia BRAEMS

Robrecht BOTHUYNE

Anja BEECKMAN

Kathleen HUTSEBAUT

Veerle MERTENS

Jan FOULON

VERGEET OOK NIET
TE STEMMEN VOOR
PHAEDRA OP DE
PROVINCIELIJST!

“Ja, ik kies ook voluit voor de 
provincie! Voor een Oost-
Vlaanderen waar het goed leven, 
werken en genieten is. Voor een 
klimaatgezonde provincie waar 
het duurzaam wonen is en waar 
Koning Fiets regeert. 

Want zorgzaam omgaan met 
ruimte én met elkaar, dat zouden 
we wat meer moeten doen!”

U MAG VOOR MEERDERE KANDIDATEN BINNEN DEZELFDE LIJST STEMMEN


