ACTIEF BESTUREN
MET
HOOFD EN HART

Nazareth & Eke volop in beweging
Beste inwoners van Nazareth en Eke
CD&V slaagde er in politieke stabiliteit in onze gemeente te brengen. Vooral de laatste jaren kregen Nazareth en Eke een nieuw gezicht: een aangename en
bruisende gemeente met een moderne (sport) infrastructuur, met meer dan 7.000 arbeidsplaatsen en werkloosheidscijfers die tot de laagste van ons land
behoren, met een gezonde financiële toestand, met een ruim cultureel aanbod, met een sociaal beleid dat niemand laat vallen. Een gemeente heeft ervaren
politici nodig die niet alleen de knepen van het vak kennen maar ook voor continuïteit zorgen in het beleid. Onze burgemeester Danny Claeys, de schepenen
Raf De Vos, Christiaan Van herzeele, Ria Vercruysse, Annemie De Gussem, Ivan Schaubroeck en fractieleider Geert Vander Plaetsen zijn zeker onze vaste
waarden, zij hebben hun lokaal politiek engagement en know-how al bewezen.
Maar een gemeente heeft ook steeds vernieuwing nodig en CD&V Nazareth-Eke kon voor blijvende dynamiek zorgen. Sinds de vorige legislatuur verruimden we
ons met schepen Thomas Van Ongeval, Viviane De Preester, Ann De Vuyst, Tine Van Audenaerde, Hans Volckaert, Caroline Van Lancker en Lou Smeets.
Ook nu hebben we flink wat nieuwe kandidaten die ervoor gaan. Deze nieuwkomers hebben een hele heterogene bagage die qua vertegenwoordiging voor
nog meer diversiteit van onze inwoners kan zorgen: Nathalie Dhondt, Annemie Eechaute, Paul Van De Sype, Dirk Le Roy, Kristof Moerman, Femke Colenbie en
Freddy Vertriest.
Kandidaten die weten waar de noden van de bevolking zich bevinden en er op de juiste wijze op inspelen. Onze kandidaten nemen maximaal deel aan het
publieke leven en zijn aanwezig in het verenigingsleven. Zo weten ze wat er leeft onder de mensen.
Deze ruime ploeg schraagt het CD&V-project {iedereen inbegrepen} ten volle en gaat vol vertrouwen naar de verkiezingen van 14 oktober toe omdat ze geloven
in de toekomst van Nazareth-Eke.
Het werk is echter niet af. Volgende week maakt u kennis met ons
verkiezingsprogramma met zeer herkenbare actiepunten. CD&V Nazareth-Eke
blijft voluit verder werken met een duidelijke toekomstvisie om van onze gemeente
een nog betere en aangenamere gemeente te maken.
De positieve dynamiek in onze gemeente is ons bijzonder genegen en we doen er
alles aan om deze voor alle inwoners van Nazareth en Eke de komende 6 jaar te
versterken.
Daarom is deze ploeg op 14 oktober zeker uw vertrouwen waard.

Martin Lamont
voorzitter CD&V – Nazareth-Eke

Danny Claeys
burgemeester - lijsttrekker

1. Danny CLAEYS • Actief besturen met hoofd en hart
•
•
•
•
•
•
•
•
•

57 jaar
gehuwd met Bea Vande Gehuchte
Stationsstraat 121
tel. 09 382 82 84 (gemeentehuis) of 09 385 61 36 (privé) of 0476 41 78 70
e-mail burgemeester.claeys@nazareth.be
licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen
burgemeester sinds april 2005, schepen 1984-2005
communicatieadviseur en bestuurder bij CIBE communicatie
passies: Eke en Nazareth, straat- en circuskunsten, verenigingsleven, fietsen,
Leonard Cohen, Madredeus, Fernando Botero, Gabriel Garcia Marquez …

“Ik hou van Nazareth-Eke en haar inwoners,
haar verenigingen, haar bedrijven en haar
bruisend leven … en ik praat daar graag over.
Dat is een voordeel in deze job. Maar ik luister ook graag, en dat is nog belangrijker. Ik
bestuur actief, met hoofd en hart, niet voor
niets de slogan waarmee ik straks campagne
voer.” Passie? “De mensen weten dat: straattheater. ‘Brouwsels op straat’, een voorbeeld
voor alle omliggende gemeenten.”

2. Annemie DE GUSSEM • Staat er, ook morgen
• ’s Gravenstraat 191 B
• tel. 09 385 57 15 of 0496 32 61 74
• e-mail annemie.de.gussem@telenet.be of voorzitter@ocmwnazareth.be of
schependegussem@nazareth.be
• 54 jaar
• gehuwd met Antoon De Maerteleire
• moeder van Maai, Maarten en Lise
• licentiaat Germaanse filologie
• consulente KVLV
• voorzitter OCMW sinds 2006, gemeenteraadslid sinds 1994
• provincieraadslid sinds 2000
• passies: mijn gezin, socio-cultureel verenigingsleven, vrijwilligerswerk in parochie,
kunst, cultuur (musea, tentoonstellingen, optredens…) reizen, vreemde culturen.

3. Christiaan VAN HERZEELE
Bereidwillig en dienstvaardig voor iedereen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boeregemstraat 22
tel. 09 384 18 06 of 0475 84 18 06
e-mail schepen.van.herzeele@nazareth.be of christiaan.vanherzeele@skynet.be
52 jaar
samenwonend met Patricia Geiregat
schepen sinds 2000, gemeenteraadslid van 1994 - 2000
voorzitter van de harmonie Vrank en Vrij
voorzitter van het feestcomité ‘Boeregemvrienden’
voorzitter Wijkcomité Edemolen-Boeregem,
passies: actief in het verenigingsleven, Marco Borsato, Clouseau en vroeger
liefhebber van de zeezenders: Veronica en Mi Amigo

4. Raf DE VOS • Geloofwaardig via 3 E’s:
Ernstig + Ervaren + Efficiënt met de gemeentecent !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stationsstraat 22
tel. 09 385 52 36 of 0476 42 93 69
e-mail raf.de.vos@telenet.be en schepen.de.vos@nazareth.be
65 jaar
gehuwd met Martine De Smet
pa van Nathalie en Anthony, opa van Lucas en Emma, Boris en Elena
licentiaat in de economische wetenschappen
opleidingsverantwoordelijke bij SYNTRA Midden- Vlaanderen (tot 31-12-12)
actief in het gemeentebeleid sedert 1971
schepen van financiën, begroting en onderwijs van 1983-2012
passies: ernstig en efficiënt gemeentebeleid, sport

“Negen jaar OCMW-voorzitter en twaalf jaar
in de provincieraad! De tijd vliegt. En toch is
het werk niet af. We willen de volgende jaren
nog keihard werken aan woon- en leefkwaliteit voor jong en oud. Voorbeeldje? Meer
aangepaste woningen voor senioren. Flats,
maar ook dagopvang. Daar wil ik echt nog
een keer voluit voor gaan!” Annemie ten
voeten uit: “Ik wil een lans breken voor die
miljoenen vrouwen, overal ter wereld, vol
energie voor belangeloos maatschappelijk
engagement.”

“Als schepen van openbare werken sta ik
natuurlijk wel vaker in de belangstelling. Ik
ben heel ‘zichtbaar’ in de gemeente, en ik doe
dat ook graag. Dat is met de Harmonie en de
‘Boeregemvrienden’ niet anders. De volgende
jaren gaan we ons volop concentreren op de
voet- en fietspaden en de wegen. De voorbije
winters zijn erg streng geweest.” Wat weten
de mensen nog niet? “Ik ben een gedreven
verzamelaar van alles wat met Coca-Cola te
maken heeft!”

“42 jaar gemeentebeleid, waarvan 30 jaar
schepen van financiën en onderwijs, steeds
met oog voor een gezond en ernstig financieel
beleid. We willen verder efficiënt besturen
met zo laag mogelijke en eerlijke belastingen.”
Passie? “Sport. Ik heb respect voor het
doorzettingsvermogen van Eddy Merckx en
de fair play van tennisser Roger Federer.”
Raf’s plek: “De nieuwe sportinfrastructuur,
met de sporthal, voetbalvelden, Finse piste,
petanque- en tennisterreinen.”

5. Ria VERCRUYSSE • Een hart voor {elk}
• Bosstraat 130
• tel. 09 385 62 03 (doorschakeling naar GSM)
• e-mail schepen.vercruysse@nazareth.be (gemeentehuis) of
ria.vercruysse@gmail.com (privé)
• 54 jaar
• gehuwd met Richard Philips
• gezin met 4 kinderen Simon, Ida, Ivo en Robin Philips en inwonende moeder
Godelieve Verdonck
• dokter in de diergeneeskunde
• dierenarts
• schepen sinds mei 2005, gemeenteraadslid van 2000 tot mei 2005
• hobby’s: wandelen, fietsen, zwemmen, lopen, honden, katten, lezen, schaken,
muziek, breinbrekers

“Voor mij is politiek een en/en-verhaal. Evenwicht tussen wonen én werken. Groen én
landbouw. Zorg geven én zorg krijgen. Nazareth én Eke. Jeugd én senioren. Veiligheid
én eigenheid. Je hoeft niet altijd voor het ene
te kiezen, je kunt in de politiek ook dingen
met elkaar verzoenen.” Waarom dierenarts?
“Ik hou van dieren, van al wat leeft. Het boeit
me hoe alles in de natuur zich ontwikkelt,
hoe alles in een evenwicht werkt. Ik wil dit in
stand houden, beschermen. Medisch en ecologisch.”

6. Thomas VAN ONGEVAL
Uw jonge stem voor een bruisend Nazareth en Eke!
• Lijsterstraat 3
• tel. 09 385 63 52 of 0473 35 31 47
• e-mail thomasvanongeval@nazareth.be of thomasvanongeval@pandora.be
• website www.thomasvanongeval.be
• 28 jaar
• zoon van Jan Van Ongeval en Carine De Praetere, broer van Matthias
• licentiaat in de rechten – master in het milieurecht
• juridisch adviseur voor CD&V in de Commissie Justitie van de Senaat
• schepen van cultuur, jeugd, internationale contacten en kunstonderwijs sinds 2007
• passies: engagement voor het jeugd-, cultuur en sportverenigingsleven van Nazareth en Eke waaronder vele jaren binnen KLJ-Nazareth, een gezellige babbel,
genieten van een rustige fietstocht of een leuke film …

“Ik ben graag ‘onder de mensen’. Voor velen,
jong en oud, lijkt politiek niet aantrekkelijk.
Graag vertel ik hen dat plaatselijke politiek
aan de basis begint, bij de mensen die jou
aanspreken op het dorpsplein of in de straat
tijdens het fietsen. Of hen die ik ontmoet tijdens activiteiten van KLJ of het jeugdhuis of
van onze talrijke verenigingen waarvoor ik
mij graag inzet.”

7. Ivan Schaubroeck
Uw gemeente, uw thuis! Uw gezin, dat is mijn zorg!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Steenweg Deinze 140
60 jaar
gehuwd met Christine Coussement
vader van Nathalie, Tony, Valerie, Davy en Emmily
tel. 09 384 46 84 of 0477 39 09 23
e-mail schepen.schaubroeck@nazareth.be (gemeentehuis)
of ivan.schaubroeck@telenet.be (privé)
gepensioneerd ambtenaar
OCMW-raadslid sinds 2001
schepen sinds september 2009, gemeenteraadslid sinds 2003
passies: gezin, natuur, samenleven

“Gedurende 25 jaar ben ik actief bestuurslid
van de Gezinsbond. Werken aan de toekomst
van elk kind in onze samenleving is mijn passie. Het zegt iets over mijn drijfveer, over de
dingen die mijn leven bepalen. Gezin, wonen,
natuur én samenleven. Van mijn voorganger
Roland De Coninck erfde ik een prachtige
sportsite. Met enige trots maak ik er dankbaar gebruik van om het sportief leven in Nazareth aan te wakkeren.”

8. Viviane DE PREESTER
Het landelijke, sociale en actieve dorpsleven… mijn streven !
• Scheldestraat 25
• tel. 09 384 59 38 of 0472 45 88 15 - e-mail vivi.depreester@yucom.be
• 49 jaar
• gehuwd met Luc Persoons
• mama van Stefanie, Simon en An-Sofie
• dialyseverpleegkundige in AZ Maria Middelares Gent en St. Vincentiusziekenhuis Deinze
• landbouwster in bijberoep
• gemeenteraadslid sinds 2006, voorzitter commissie algemene zaken
• bestuurslid landelijke gilde, KVLV, Scharnier (vereniging van en voor nierpatiënten) …
• passies: mijn gezin, ‘mijn’ patiënten, ons plattelandsdorp en onze landbouw, onze
scholen, ‘organiseren’ binnen het verenigingsleven, en… mijn dienblad op tal van
kermissen en jumping Eke!

“Ik ben een bezige bij. Het verenigingsleven
is absoluut mijn grootste passie. Er wordt
wel eens mee gelachen, maar iedereen in de
gemeente kent me met een dienblad in de
handen. Ook de landbouw draag ik een warm
hart toe. Nazareth-Eke moet absoluut zijn
landelijke karakter behouden de volgende
jaren.” Opmerkelijk : ‘Ik ben vrijwilliger bij
aardbevingen. Toen Haïti getroffen werd, heb
ik zonder twijfels mijn koffers gepakt.’

9. Geert Vander Plaetsen-De Cnuydt • Nazareth - leefbare
gemeente verder uitbouwen voor iedereen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortebosstraat 15
tel 09 385 59 18 of 0495 75 72 83 - e-mail geertvdp1@telenet.be
55 jaar
gehuwd met Annie De Cnuydt
papa van Tine, Bart en Pieter
opa van Ella en Mathis.
A2 – elektriciteit
bediende bij het plaatselijk grootdistributiebedrijf
hoofdvakbondsafgevaardigde op het werk
gemeenteraadslid sinds 1995, fractieleider CD&V, voorzitter commissie
grondgebonden zaken
• passies: fietsen, camper, tuinieren, skiën

“Straks zit mijn derde legislatuur erop, en ik
ben daar behoorlijk fier op. Ik heb mij met
veel enthousiasme ingezet voor het sociale
en leefbare karakter van onze gemeente. Ik
was betrokken bij heel wat dorpsactiviteiten,
en ben professioneel ook sociaal geëngageerd als hoofd-vakbondsafgevaardigde op
mijn werk.”
Naar 2018? “Een frisse en groene gemeente tussen de belangrijke verkeersassen.”

10. Annemie Eechaute • Welzijn voor iedereen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warandestraat 82
tel. 09 380 19 70 of 0474 35 44 26
website www.annemie.eechaute.cdenv.be
49 jaar
gehuwd met Peter Bosmans
mama van Pieter 20j en Sander 15j
bachelor in de verpleegkunde
banaba spoed en intensieve zorgen, banaba zorgmanagement
van 1986 tot 2010 werkzaam op intensieve zorgen Jan Palfijn Gent
vanaf 2010 hoofdverpleegkundige intensieve zorgen Sint-Elisabeth Ziekenhuis
Zottegem
• passies: hardlopen, marathon, mountainbike, verenigingsleven, Seal, Adèle, Zafón,
Stieg Larsson, Nicci French, Italiaanse keuken, natuur, reizen in het noorden…

“Je grenzen verleggen. Dat wordt zo vaak
gebruikt als het over politiek gaat! Of het
leven in het algemeen. Wel, ik weet wat dat is,
je grenzen verleggen. Ik heb de voorbije drie
jaar elk jaar een marathon gelopen. Hardlopen
kun je leren, en ik doe dat het vaakst en het
liefst aan de oevers van de Schelde, in Eke.
Mijn favoriete parcours.” Nazareth-Eke in
2018? “Een verzorgende gemeente. Da’s een
beetje eigen aan mijn job. En een bruisende,
dynamische dorpskern waar mensen elkaar
ontmoeten.”

11. Ann De Vuyst • Onze kinderen onze toekomst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camiel Fremaultstraat 25
tel. 09 385 67 58 of 0470 38 86 49
e-mail advuyst@telenet.be
44 jaar
gehuwd met Johan Tytgat
moeder van 4 kinderen Delphine 23j , Benjamin 22j, Justine 18j en Celestine 15j
kinderverzorgster in kinderkasteeltje Nazareth
6 jaar OCMW-raadslid en lid van het vast bureau
actief in vrijwilligerswerk
passies: genieten van de natuur, fietstochtje maken, onder de mensen zijn om een
rustige babbel te slaan

12. Hans Volckaert • Sociale en sportieve inzet,
een helpende hand voor iedereen
• Eikenstraat 1 a - tel. 09 384 54 57 of 0495 47 09 95 - e-mail hans.volckaert@telenet.be
• 55 jaar
• gehuwd met Ann Temmerman, vader van Nathalie en Davy
• schoonvader van Jelle Jacobs en Vanessa Van Blankenberg
• opa van Imke, Thibeau, Margo en Féline
• tewerkgesteld bij NMBS
• raadslid OCMW en lid van het vast bureau OCMW sinds 2006
• vrijwilliger bij woon- en zorgcentrum Wielkine
• voorzitter van voetbalclub Nazareth-Eke
• bestuurslid van gemeentelijk ACW Nazareth-Eke
• secretaris van het solidariteitsfonds Merelbeke Reizigers NMBS
• penningmeester van het plaatselijke PWA
• passies: voetbalgebeuren in Nazareth, volgen sportclubs van Nazareth, naar de
kust gaan, verenigingsleven, uit eten en genieten van de kleine dingen

“Mijn hele leven draait rond kinderen en het
gezin. Ik heb zelf vier kids thuis, en zie er
dagelijks nog véél meer tijdens mijn dagtaak
in het befaamde Kinderkasteeltje. Het is
logisch dat ik de volgende zes jaar graag
verder wil bouwen aan een gezinsvriendelijk
Nazareth/Eke. Met financiële ondersteuning.
En mogelijkheden tot ontspanning.”
Passie? “Genieten van kleine dingen. De
natuur en rust. De wereld draait vaak al snel
genoeg.”

“Ik heb dit jaar natuurlijk mijn ‘moment
de gloire’ beleefd, als fiere en gelukkige
voorzitter van voetbalclub Nazareth-Eke,
dat kampioen werd. Sport is mijn passie,
de mensen weten dat. Ik ben trots op onze
sportsite, en daarnaast ook op het harde werk
van het personeel in thuiszorg en rusthuizen.”
Naar 2018? “Jawel! We zijn een bloeiende
gemeente, maar er is nog werk aan de winkel.
We moeten de kansarmoede bestrijden en
zorgen voor betaalbare woningen.”

13. Caroline VAN LANCKER • Leren uit het verleden
om te bouwen aan een mooie toekomst
• Nieuwstraat 44
• tel. 09 385 72 35 of 0485.599823
• e-mail keoni@pandora.be
• 44 jaar
• gehuwd met Geert De Rycke
• fiere mama van Keshia
• medical management assistent in een privé radiologiepraktijk te Gent, sinds 1989
• OCMW-raadslid sinds 2007
• passies : het reilen en zeilen in Nazareth - Eke, in het bijzonder het verenigingsleven,
bakken en koken, lezen vooral waargebeurde verhalen, vrijwilligerswerk

“Het heeft misschien wel wat met mijn job te
maken, maar mijn streven, dat is echt op en
top inzet tonen voor wie het wat moeilijker
heeft in de maatschappij. Ouderen, langdurig
zieken, kinderen. Mensen die gewoon wat
moeilijker voor zichzelf kunnen opkomen.”
Caroline’s plek: “De Scheldevallei, omdat dat
de beste plek is om tot rust te komen in onze
gemeente.”

14. Nathalie DHONDT • Voor (jonge) gezinnen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steenweg Deinze 157
tel. 0499 59 36 95
e-mail nathalie_dhondt@hotmail.com
28 jaar
echtgenote van Steven De Pourcq
mama van Maïté (2,5 jaar) en Amélie (8 maanden)
licentiate economische wetenschappen (optie overheidseconomie)
ambtenaar bij de Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie
OCMW-raadslid sinds november 2010
hobby’s: gitaar spelen (4e jaar muziekschool), zingen bij de Zonnepitjes ...

“Naar wie ik het meeste opkijk? Naar Hilde
Crevits! Ik vind dat een fijne dame met pientere ideeën. Ze geeft die extra portie pit aan
het politieke landschap, en dat voorbeeld wil
ik lokaal, en in alle bescheidenheid, graag volgen. Ik zing graag, speel gitaar en versterk op
feestdagen het jeugdkoor De Zonnepitjes. Ik
vind het superbelangrijk dat we de volgende
jaren nog meer aandacht besteden aan de
dienstverlening voor jonge gezinnen.” Nu al
actief? “Jazeker. Ik ben OCMW-raadslid sinds
november 2010.”
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15. Paul VAN DE SYPE • Tussen, voor en onder de mensen.
Met een hart voor ieder van u.

• Camiel Fremaultstraat 23
• tel. 0477 736 039
• e-mail paul.vandesype@gmail.com
• 50 jaar
• gehuwd met Claudine Steurbaut
• papa van Jenna (11 jaar)
• diploma hoger secundair onderwijs
• al meer dan 27 jaar medewerker van het ACV Verbond Gent-Eeklo
• bestuurslid plaatselijke ACV- en ACW-werking
• bestuurslid volleybalclub Navok Isorex Ladies
• actief lid toneelbond Kunst Adelt Nazareth
• lid KWB, joggingclub Energy to run, Gezinsbond, Landelijke Gilde Eke
• passies: bij de mensen vertoeven, boeken en strips lezen, Schotland, Engelse humor

16. Dirk Le Roy • {Samen is Super}
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warandestraat 20
tel. 0473 94 11 43
e-mail dirkleroy.cdenv@skynet.be
45 jaar
gehuwd met Anja Verplaetse
vake van Jens, Jorben en Joren
verzekeringsmakelaar, advisor IFA
zaakvoerder bank- en verzekeringskantoor te Nazareth
lid dagelijks bestuur KWB, actief lid fietsclub ‘Vrije Vogels’,
bestuurslid Warandefeesten, lid Gezinsbond
• fan van Kuifje, fietsen, verenigingsleven

17. Kristof MOERMAN • Elke vereniging, elk gezin,
elke persoon: iedereen telt mee voor mij!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warandestraat 137
tel. 0474 92 66 17
e- mail kristofmoerman1@telenet.be
44 jaar
gehuwd met Olivia Cocquyt
“papa” van Renske
bachelordiploma maatschappelijk assistent
slachtofferbejegenaar bij lokale politie Gent
gemeenteraadslid sinds 2007, OCMW-raadslid 2001-2006
passies: Club Brugge, Poerkwapa, VC Nazareth-Eke, De Ronny’s, het verenigingsleven, Neil Young, U2, Stieg Larsson, Sjöwall & Wahlöö, Fawlty Towers,
Het Eiland … en alle Scandinavische misdaadseries

18. Lou Smeets • Eén team, één taak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe Steenweg 29
tel. 09 385 46 98
62 jaar
gehuwd met Fernand Debisschop
zoon Miguel
gediplomeerd verpleegster
gepensioneerd
OCMW raadslid
dochter van gewezen burgemeester Felix Smeets
bestuurslid K.V.L.V.
passies: wandtapijten weven, lezen, reizen, wandelen ...

19. Femke Colenbie • Jong, waarom niet?

•
•
•
•
•
•
•
•

’s Gravenstraat 64B-2
tel. 0477 96 40 41
e-mail femke_colenbie@hotmail.com
22 jaar
master in de bestuurskunde en het publiek management
consultant voor de publieke sector
jongste en nieuwe kandidate CD&V Nazareth
passies: gastronomie, fotografie, familie en vrienden

“De rode draad door mijn leven? Dat moet
het verenigingsleven zijn. Ik ben zelf lid van
de joggingclub Energy2run, toneelgroep
Kunst Adelt en bestuurslid van volleybalclub
Isorex Ladies Nazareth. Het is mijn ambitie
om dat verenigingsleven voor iedereen
toegankelijk te houden. Zowel op sport- als
op cultuurvlak. Met aandacht voor jongeren
én senioren.” Inspiratie? “Don Bosco. Zijn
leven was er vooral voor de jongeren. Ook
deze die in de maatschappij weinig kansen
kregen.”
“Ik ben lid van het dagelijks bestuur van
KWB, én lid van het ACW-bestuur. Beide
zijn niet toevallig. Mijn ouders hebben me
destijds de juiste waarden meegegeven.
Behulpzaam, sociaal, het doet me echt
plezier iemand kosteloos te kunnen helpen.
Ik kan dan ook enorm genieten van dingen
die anderen misschien alledaags vinden:
fietsen, of gewoon: eens goed kunnen
lachen!” De gemeente in 2018? “Ik vind het
enorm belangrijk dat Nazareth en Eke goed
samenwerken en samengaan. We moeten
durven investeren in nuttige zaken.”

“Ik ben een bezige bij, dat is het minste wat
je kunt zeggen. Minivoetbal bij De Ronny’s,
voorzitter van MVC Poerkwapa en trainer
bij VC Nazareth-Eke, gemeenteraadslid, de
dagen zijn netjes gevuld. En toch kan ik zo
van de rust genieten, en van de mooie natuur
die we hier nog hebben in de gemeente.”
Mijn toekomstdroom? “Een mooi, groen
Nazareths dorpsplein met daarrond een
bruisende horeca en bloeiende commerciële
activiteiten.”

“Optimistisch en positief”. Dat zijn de twee
woorden die mij het best typeren, als bestuurslid van KVLV, OCMW-raadslid en in al
mijn hobby’s: lezen, reizen, turnen en moderne wandtapijten weven. Dat leerde ik in
het huis Lalaing in Oudenaarde waar ook de
oude wandtapijten gerestaureerd worden.
Een erg boeiende en geduldige bezigheid!”
Lou persoonlijk: ”Mijn vader was burgemeester van Eke, daarna ook van Nazareth-Eke.
Ik heb de politiek met de paplepel gekregen
(lacht).”

“Ik ben de jongste kandidate op de lijst,
maar dat schrikt me helemaal niet af. Jonge
mensen kunnen scoren in Nazareth-Eke,
dat heeft CD&V al bewezen! Ik wil me de
volgende jaren volop inzetten voor mijn
leeftijdsgenoten, inspraak voor iedereen en
voor een veilige gemeente. Mijn mentor?
Danny Claeys. Mijn oom is een uitstekend
burgemeester en ook op professioneel vlak
is hij inspirerend.” Femke’s plek: “De dreef
met op de achtergrond het kasteel. Magisch
hoe het licht daar door de bomen dringt.”

20. Tine VAN AUDENAERDE • Natuurlijk!
• Jagerstraat 7
• tel. 09 384 72 11 of 0478 58 09 08
• e-mail tinevanaudenaerde@gmail.com of tinevanaudenaerde@hotmail.com
• 48 jaar
• partner van Dirk Paesbrugge
• mama van Valérie, Chiara, Thalia en Amichai De Schuymer
• bachelor Medisch Secretariaat
• SLO-opleiding – leerkracht secundair onderwijs
• ambtenaar, werkzaam bij KLIM-school te Gent en Vrije Basisschool te Eke-Nazareth
• medewerker wijnen en geschenkpakketten Van Audenaerde
• gemeenteraadslid sinds september 2009, OCMW-raadslid januari 2007-september 2009
• passies: onderwijs, taal, cultuur (film, theater, muziek), een goed boek zoals “Liefde
in tijden van cholera”, “Het parfum”, “De vliegeraar”…, het leven.

“Nazareth-Eke wordt ‘the place to be’! Daar
ben ik echt meer dan ooit van overtuigd. Ik
wil de komende jaren echt meedenken met
het beleid, ervoor zorgen dat iedereen zich
hier thuis voelt, dat het nog meer dan nu een
plek wordt waar het goed toeven is, zowel
voor nieuwe inwoners als voor wie de gemeente al goed kent.” Tine’s passie? “Cultuur met kleine en grote c. Ik ben o.a. lid van
Kunst Adelt. Maar natuurlijk ook onderwijs
en taal!”

21. Freddy VERTRIEST • Met een hart voor Nazareth-Eke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dorp 17, bus 1 - tel. 09 385 45 00 of 0476 089 366 - e-mail vertriest@skynet.be
72jaar
gehuwd met Gevaert Christiane
vader van drie kinderen, opa van vier kleinkinderen: Sven, Fenne, Eline, Louka
gewezen uitbater nv Shopping Fruitweelde
gepensioneerd
voorzitter kaartersclub Wielkine Boys
erevoorzitter toneelvereniging Kunst Adelt
gastacteur (koster) in films van Peter De Kemel
erevoorzitter Nazareteke
vrijwilliger rusthuis Wielkine
gewezen secretaris UNIZO
woordvoerder NEOS seniorenvereniging
passies: petanque (voorzitter Penaz)

“Ouderdomsdeken zijn heeft een aantal onmiskenbare voordelen. Eén daarvan is ervaring. Ik heb het genoegen gehad deel uit te
maken van ontelbaar veel verenigingen in de
gemeente, en ben nog altijd erg actief. Het
is goed dat CD&V aandacht besteedt aan de
senioren. Onze groep wordt steeds groter én
actiever!”
Passie? “Petanque spelen bij Penaz. We
brengen altijd weer een vleugje Provence
naar Nazareth.”

Verantwoordelijke uitgever : Martin Lamont, ‘s Gravenstraat 44, 9810 Nazareth, Verkiezingsdrukwerk, gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14|10|2012.

