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daden inbegrepen

CD&V Beernem is voortdurend in 

beweging.

Iedere zes jaar komt er ruimte vrij 

voor nieuwe mensen, voor verrui-

ming, voor verjonging.

We zijn iedereen die gedurende zes 

jaar en veel langer de partijwerking 

inhoud heeft gegeven bijzonder 

dankbaar.

Met onze gedreven kandidaten staan 

we klaar om er opnieuw zes jaar te-

genaan te gaan.

Dank alvast voor uw steun!

André Van Belleghem

voorzitter CD&V Beernem

{iedereen inbegrepen}

Foto: André Van Belleghem

25 x BERESTERK VOOR U!

Op 14 oktober trekt u opnieuw naar de stembus om de 

gemeenteraadsleden voor de periode 2013-2018 aan te 

duiden. CD&V stelt u in dit krantje zijn 25 kandidaten voor. 

Enerzijds zijn het mensen met heel wat ervaring in het 

bestuur van onze mooie gemeente, anderzijds zijn er een 

aantal nieuwe gezichten. Zo hoort het ook in de voortdu-

rende vernieuwing en verjonging van een bestuursploeg. 

Lees het hier, op pagina 4!



25 x beresterk voor u!

De CD&V-ploeg werkte in ieder geval 

hard en kan heel wat realisaties aan u 

voorleggen. Dit kon u vaststellen in het 

boekje dat u rond deze periode in uw 

-

ele gezondheid van de gemeente nog 

versterkt om ons te wapenen voor de 

uitdagingen van de toekomst! 

De nieuwe mensen in het team van 

tussen de mensen. U kan hen straks 

de kans geven om, samen met ervaren 

mensen, het besturen van onze brui-

sende gemeente met enthousiasme en 

willen doen in de komende 6 jaar kan u 

straks lezen in ons programmaboekje. 

Dat valt begin oktober bij u in de bus.

Wij rekenen op u !

Johan De Rycke

Burgemeester

lijsttrekker CD&V

De huidige gemeenteraadsle-

den kregen 6 jaar geleden het 

vertrouwen van u als kiezer. Aan 

u om op 14 oktober te oorde-

len of zij zich voor u en voor de 

gemeente hebben ingezet zoals 

u verwachtte. 

4

Gemeenteraadslid 

Hilde Vandevyver (23e plaats)

Gobert uit Oedelem en hun jonge twinti-

gers Lien, Neel en Sooi.

Hilde is kleuterleidster in de Beernemse 

Vanuit haar ruime politieke ervaring wil ze 

beleid! 

Lotte Compernolle (7de plaats)

46 jaar uit Beernem runt haar optiekzaak  

in de Hubert d’Ydewallestraat.

in de Beernemse jeudwerking Oranje.

Als zaakvoerster en lid van de adviesraad 

het Beernemse bedrijfsleven.

Burgemeester 

Johan De Rycke (lijsttrekker)

58 jaar uit Beernem is gehuwd met Maria 

Vanneste en heeft drie volwassen zonen 

Piet, Klaas en Bert en intussen ook drie 

met het diensthoofd zijn bij het kadaster.

Met zijn 24 jaar politieke ervaring heeft hij 

-

vaardig, op mensenmaat en vooruitziend 

te besturen.

OCMW-raadslid 

Claudio Saelens (5de plaats)

Saelens en Martine Claeys.

Als kleinzoon van Henri Saelens (kla-

roenblazer) en Madeleine Huyvaert heeft 

‘Saelens’ alvast verder gezet. Claudio werkt 

als afdelingshoofd grondgebiedzaken bij 

het gemeentebestuur van Oostrozebeke.

Véronique Coene (21e plaats)

34 jaar uit Beernem is als kinesitherapeut 

Samen met haar vader ex-beroepswielren-

paar jaar geleden in voor de wieleroplei-

ding in Beernem.

Ze is lid van de Beernemse sportraad en 

sporter inzetten voor onze ganse ge-

meente!

Lijsttrekker burgemeester Johan De Rycke deelt z’n 
jarenlange bestuurservaring met een sterke ploeg!
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Schepen Carine De Cuyper–Janssens 

staat haar mannetje!

Gemeenteraadslid 

Wilfried Lauwers (9de plaats)

77 jaar uit St.-Joris is als gepensioneerd 

-

-

he en vader van Lut en Marleen.

van Beernem, evenwel kan hij genieten 

van lezen, muziek en kunst.

OCMW-raadslid 

Eddy Sypré (17de plaats)

60 jaar uit Beernem was de verantwoor-

delijke voor de personeelsadministratie 

in het St.-Amandusinstuut.

De voorzitter van VVC Oedelem is 

gehuwd met onthaalmoeder Annette 

en Mieke. Met de 4 kleinkinderen is er 

altijd wel leven in huis.

Schepen 

Carine Janssens (2de plaats)

46 jaar uit Oedelem is als verpleegkun-

dige werkzaam in het St.-Amandusinsti-

tuut Beernem.

De zorg die ze daar besteedt, vind je 

terug in haar al 18 jaar meedraaien in de 

politiek.

-

per, verzekeringsmakelaar en mama van 

Benedikt Depoorter 

(18de plaats)

24 jaar uit St.-Joris, beroepshalve been-

houwer bij Vleeswaren Hoste in Malde-

gem is de zoon van Hubert Depoorter 

en Christine Moelaert. 

Hij voetbalt bij VVC Oedelem en bij 

FC Pipa, het grootste deel van zijn vrije 

tijd gaat evenwel naar de duivensport.

Gemeenteraadslid Kris Vincke 

(24e plaats/2e lijstduwer)

44 jaar uit Beernem is als zoon van een 

Beernemse moeder en een Oedelemse 

vader een Beernemnaar pur sang.

Hij is gehuwd met Anja Flaisie en de 

Ellis 

graag de mensen met raad en daad 

bij, meteen is dit zijn motto voor de 

komende verkiezingen.

312 progra
mma’s,

7 prioritei
ten



6

Monique Van de Sompele  

(12de plaats)

50 jaar uit Oedelem 

-

der en de 5 kinderen (Eveline, Stefanie, 

Delphine, Julie†, Arthur en Marie-Julie) 

Lindehoeve’ waar ook aan hoevetoerisme 

gedaan wordt.

Rebecca Fransoo (20e plaats)

Ludo Fransoo en Ingeborg Vanden 

Als jonge vrouw in een bruisende ge-

meente liggen de jongerenthema’s haar 

nauw aan het hart.

Hubert Lootens (14de plaats)

66 jaar uit Beernem is gehuwd met Maria 

Fleurbaey en vader van Marjan, Mieke en 

Mireille en draagt intussen ook al 4 keer 

de opa titel.

Hij is landbouwer op rust, maar bijzonder 

Schepen Jos Sypré (3de 

plaats)

43 jaar uit Beernem is gehuwd met 

Tamara Cassert en papa van Merel, Noa 

en Briek.

Lijstduwer Luc Goutry:  
een extra ruggensteun
Wouter Willems (19de plaats)

22 jaar uit Beernem heeft het jeugd-

werk als rode draad door zijn jonge le-

-

opvang, de jeugdraad en het jeugdhuis 

The Nooddle.

-

dagogie tewerkgesteld in het St.-Aman-

dusinstituut.

Mieke Sierens 

(22e plaats)

53 jaar uit Beernem  is gehuwd met An-

BVBA Ziekenvervoer Vandenbrande. 

Samen hebben ze een zoon Matthias.

Mieke werkte 30 jaar in het familiebe-

in de Bloemendalestraat en is momen-

teel  verkoopster in een kledingzaak.

OCMW-voorzitter en Schepen 

Luc Goutry (lijstduwer)

63 jaar uit Oedelem is gehuwd met 

Linda Sabbe en vader van twee zonen.

-

nister Daniël Coens 18 jaar volksverte-

-

heidszorg. 

OCMW-raadslid 

David Standaert (10de plaats)

33 jaar is de jongste spruit van George 

Standaert en Marie-Rose Beernaerts.

een job bij Igepa Belux in Aalter.

Samen met Evi Verhaeghe heeft hij 

landelijke gilde, alsook bij de onderlinge 

bedrijfshulp.

OCMW-raadslid 

Dorine Geirnaert (11de plaats)

50 jaar uit Beernem 

-

lende zonen.

Dorine is voorzitster van KVLV Beer-

nem, houdt van voetbal kijken, joggen 

Schepen Jos Sypré:  
“Ploegspelers zorgen voor winst!”
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De Boomgaard in Assebroek en is al 12 

jaar gemeenteraadslid, waarvan de voor-

Vita Van Belleghem  

(16de plaats)

bakker Raf  Van Belleghem en de zus van 

Koen, Benny en Stijn.Ze is gehuwd met 

Olivier Dargent en mama van Arnaud en 

Maxime.

De uiterst sportieve en in atletiek (5-

kamp) getalenteerde Vita geeft les aan de 

onderwijs Spermalie in Brugge.

Martine De Roo (4de plaats)

55 jaar uit Oostveld heeft samen met 

haar haar man Daniël Gailliaert twee 

Marlies.

en Louize.

Haar ruime ervaring wil ze positief  

inzetten voor onze landelijke gemeente.

Ruben Strobbe (8e plaats)

26 jaar uit Beernem is leraar en ICT-

In Beernem is hij vooral gekend vanuit 

-

nemse jeugdraad.

Hij gaat voor een bruisende gemeente 

waar het goed is om te wonen, te wer-

ken, te leven.

Gemeenteraadslid 

Martine Verstrynge (6e plaats)

53 jaar uit Beernem is gehuwd met 

aannemer van dakwerken.

Als moeder van Joke en Ward is de 

als ambtenaar bij de dienst voor on-

derhoudsgelden bij het Ministerie van 

politieke ervaring

Justine Coens (15e plaats)

van Stefanie en Livia en de vriendin van 

Guillaume De Jonghe.

Ze is afgestudeerd als Master handels-

Justine staat als bestuurslid van KLJ 

Beernem, ondervoorzitter van het KLJ 

Gewest Brugge  midden de (jonge) 

mensen.

Kurt Vanneste (13de plaats)

Kapper Kurt is geknipt voor de politiek

48 jaar uit Oedelem, gehuwd met Yvette 

Roose en vader van Goran. 

Oedelem!

Schepen Martine De Roo:  
voortdurend tussen de mensen!
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon

Martina Verstrynge

martina.verstrynge@minfin.fed.be

www.beernem.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon

Tine van CD&V (tine@cdenv.be)

Wetstraat 89

1040 Brussel

www.cdenv.be

Doe mee met CD&V

Lid worden van CD&V is heel  

eenvoudig:

www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Iedereen inbegrepen, ook u!

heb ik Jos leren kennen en waarderen 

als een heel gedreven voorzitter van de 

jeugdraad en het jeugdhuis.

De stap naar de politiek was vanzelf-

sprekend niet groot.

-

dien mee van z’n nonkel ere-burge-

meester Walter Van Parijs.

Na de eeuwwisseling heeft Jos zes jaar 

mogen proeven van het mooie mandaat 

van gemeenteraadslid om dan in 2007 

nemen.”

en mede door z’n grote dossierkennis 

en enthousiasme, is Jos gevraagd kandi-

-

kiezingen.

Met mijn 18 jaar ervaring als volks-

vertegenwoordiger weet ik als geen 

ander dat het van groot belang is dat 

Beernem als kleine landelijke gemeente 

vertegenwoordigd wordt in hogere 

besturen. Het draagt bij tot een vlottere 

uitwerking van dossiers, tot de nodige 

netwerking.

Graag uw stem voor Jos!

Jos Sypré:  
kandidaat Provincie 12de plaats

woensdag 3 oktober om 13u.30
OC De Kleine Beer

inkom 2€

Muzikale ontspanningsnamiddag


