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gemeenteraadsverkiezingen

# maakt mensen sterker



beste inwoner,

op ongeveer een maand voor de verkiezingen stel ik 
u met trots onze kandidaten voor. op onze lijst zult u 
mensen vinden die met visie en volle goesting meewerken 
aan het sterker maken van onze gemeente. Mannen 
en vrouwen die hier wonen, werken en deelnemen 
aan het verenigingsleven. Ze voelen aan wat er in de 
gemeente leeft. Het zijn jongeren, ouderen, werknemers, 
ondernemers, leerkrachten …

Met uw steun en stem willen wij verder werk maken van 
een bloeiende gemeente waarin het de mensen goed gaat. 
We gaan voluit voor de weg vooruit met een evenwichtig, 
doordacht en realistisch programma.
We hebben bijzondere aandacht voor wie zorg nodig heeft, 
voor verkeersveiligheid en voor culturele en sportieve 
ontspanning. onze plannen zijn plannen voor de toekomst.
We hebben er alvast veel zin in!

Hendrik Verkest, burgemeester



Hendrik
Verkest
met veel enthousiasme mag ik uw burgemeester zijn 
en kijk ik uit naar een zesde termijn. De afgelopen 29 
jaar trokken wij steeds de kaart van vernieuwing en 
verjonging. Met een sterke ploeg zetten we in op een 
evenwichtig, doordacht en financieel krachtig beleid.

Met een brede kijk naar zorg, cultuur, recreatie … willen 
we de mensen en onze gemeente sterker maken. Ik wil 
ons project realiseren van een nieuw vrijetijdscentrum in 
Wingene, als ontmoetingshuis voor alle inwoners.
Daarna zal ik de sjerp aan mijn opvolger, die door u 
gekozen wordt, vol vertrouwen doorgeven.

 65 jaar

 Gehuwd met Mia Verschuere, vader van Mathias en Barbara,
 opa van Juliette, Cyrille, Alix, Maxime, Madeleine

 Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen.

 Aannemer bouwbedrijf NV Verkest.

 Engagementen: 30 jaar gemeenteraadslid,
 29 jaar burgemeester, 18 jaar Provincieraadslid,  
 Voorzitter Regionaal Economisch Sociaal Overlegcomité
 Midden West-Vlaanderen, Lid Politieraad Regio Tielt,
 Lid Directiecomité Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij.
 Bestuurslid Unizo.

 Hobby’s: kleinkinderen, een boek lezen, voetbal,
 reizen om andere culturen te ontdekken.

 Kokerstraat 5
 0496 16 85 80
 hendrik.verkest@gmail.com
 wingene.cdenv.be/HendrikVerkest
  hendrik.verkest
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camille 
MortIer
Ik ben de benjamin van dit gezelschap, maar ik wil me als 
stem van de jongeren met hart en ziel inzetten voor 
onze gemeente.

dienstbaar en zorgzaam zijn mijn codewoorden. Met een 
frisse blik treed ik in de voetsporen van mijn familie, Annie 
Vergote-Vermeersch en Jackie Verhoye. Als jonge vrouw 
wil ik ijveren voor plekken waar kinderen en jongeren 
zorgeloos kunnen genieten en leven.

Ik wil er zijn voor iedereen en heb er bijzonder veel zin in! 
Alvast bedankt voor uw steun en stem!

 18 jaar 

 Student

 Ik werk mee in de kantine
 van KSKV Zwevezele en
 in Frituur De Wissel
 in Zwevezele.

 Rupsenstraat
 0474 05 17 04
 camille.mortier@telenet.be
 wingene.cdenv.be/CamilleMortier
  camille.mortier
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Jongere
op twee. 

KIES JE MEE?



Hedwig
kerckHoVe
Ik ben Hedwig kerckhove, landbouwer in Zwevezele, sinds 
1994 schepen en sinds 2009 voor een dag per week 
kabinetsmedewerker bij Vlaams minister Hilde crevits.  
samen met Anne Van den broeck telt ons gezin 6 kinderen 
en ondertussen 10 kleinkinderen.

Met veel goesting wil ik mijn deelname in het lokaal 
bestuur verderzetten: paraat staan voor de bezorgdheden 
van mensen en bouwen aan de toekomst van onze 
gemeente.

Met passie en gevoel voor verantwoordelijkheid zal ik, 
indien de kiezer mij dat vraagt, graag uw burgemeester zijn.

 60 jaar 

 Gehuwd,
 6 kinderen, 10 kleinkinderen

 Zelfstandige landbouwer en
 kabinetsmedewerker
 Minister Hilde Crevits

 Landelijke Gilde Zwevezele , Gezinsbond, CD&V

 Klusjes allerlei, tractor, boerderij,
 gezin, familie, politiek
 Houdt van creëren en Hoegaarden

 Vannekenstraat 23
 051 61 25 94 - 0477 38 12 97
 hedwigkerckhove@gmail.com
 wingene.cdenv.be/HedwigKerckhove
  hedwig.kerckhove
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Met Veel goestIng!



lieven
Huys
Als echtgenoot en vader van drie kinderen ken en deel 
ik de zorgen als het gaat om kinderopvang, onderwijs, 
veiligheid, jobs, wonen in een milieuvriendelijke omgeving, 
degelijk en uitgebreid cultuur- en sportaanbod.

Ik ervaar ook steeds opnieuw hoe veel mensen zich 
vrijwillig inzetten voor het verenigingsleven voor jong 
en oud. Dat verdient respect en waardering. 

na 24 jaar gemeenteraadslid en 9 jaar schepen wil ik, met 
uw vertrouwen en stem, uw burgemeester worden en 
onze mooie, bloeiende gemeente samen verder uitbouwen. 

 45 jaar 

 Gehuwd met Brigit Wallecan,
 papa van Lander (19), Robbe (17)
 en Laurens (12)

 Verantwoordelijke transport,
 logistiek & douane bij
 Degroote Trucks & Trailers

 KSKV Zwevezele, vzw Oudleiders
 Chirojongens Zwevezele,
 Landelijke Gilde, Beweging.net,
 vzw Chiro Zwevezele,
 wielertoeristen ‘Omer oe beter’, Davidsfonds

 Hobby: politiek, mijn engagement
 in de verschillende verenigingen
 waarbij ik actief ben, fietsen bij de Omers,

 Pastorijstraat 120
 0475 91 21 50 - 051 61 35 48
 huyslieven@telenet.be
 wingene.cdenv.be/LievenHuys
  lieven.huys
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DynaMIscH en erVaren



tom
braet
Zoeken naar kansen en antwoorden, via de kortste weg en 
met respect voor iedereen, aanspreekbaar zijn en midden 
de mensen staan … dat doe ik elke dag.

Als kandidaat-burgemeester wil ik kansen bieden en 
meebouwen op diverse terreinen.
5* initiatieven staan op mijn agenda: het Huis van het 
kind, het project Zot van boeren, het vernieuwen en 
verkeersveiliger maken van de schoolomgevingen, 
het aanleggen van diverse waterbuffergebieden en 
onze bedrijventerreinen versterken en verduurzamen. 
Met uw steun en vertrouwen gaan we naar een 
vijfsterrengemeente voor iedereen, voor elke straat.

 42 jaar

 Wettelijk samenwonend met juf Lina, 
 3 zonen: Elias, Nelson en Adriaan.

 Algemeen Directeur Kindercentrum vzw
 - Mezennestje
 Bestuurder bij: Amphora, Mandelbeek,
 Vivendo, Bautershof.

 Actief lid van: Blue-Stars, Oudercomité Sint-Elooi,
 Gezinsbond, KAJ, Davidsfonds, KWB-Femma, 
 Fietspad NU, Unizo en Beweging.net.

 9 jaar OCMW voorzitter / Schepen 

 Supporter van: Blue Stars, Club Brugge, Radio Oost West

 Zandbergstraat 12
 0476 25 28 76
 tom.braet@wingene.be
 wingene.cdenv.be/TomBraet
  tom.braet
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Voor
elke straat



ann
Mesure

De kracHt 
Van

optIMIsMe, 
openHeID 

en InZet.

Met mijn optimisme en openheid zet ik me in om 
samen met onze ploeg, de gemeente te besturen. Als 
dynamische, ondernemende jonge vrouw en als schepen 
ben ik van alle markten thuis.

u kon me de voorbije jaren op vele gebeurtenissen 
ontmoeten. Ik voel me goed tussen de mensen en heb 
oor voor hun noden. Ik ga ermee aan de slag om te 
zoeken naar passende oplossingen voor iedereen op alle 
domeinen.

Met de steun van de kiezer hoop ik dit ook de volgende zes 
jaar opnieuw te mogen doen.

 47 jaar

 Ongehuwd

 Zelfstandige zaakvoerder “Tante Ann”

 Engagement: Markant, KVLV,
 Bestuurslid Unizo,
 Gemeentelijke Feestcomités, ...

 Hobby’s: politiek,
 sympathie voor alle verenigingen.

 Kortrijksteenweg 41
 0476 96 95 57
 tanteann@skynet.be
 wingene.cdenv.be/AnnMesure
  ann.mesure
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katrien
DeloDDer

sedert 1994 maak ik deel uit van het gemeentebestuur,
19 jaar als gemeenteraadslid en 5 jaar als schepen.
graag zet ik mij verder in om de gemeente vorm te geven.

Als dochter van een moeder van 91, mama van 4 kinderen, 
oma van 10 kleinkinderen en juf in het eerste leerjaar 
draag ik dagelijks zorg voor onze mensen. enthousiast 
probeer ik mensen in beweging te zetten; is het in de 
bibliotheekraad, toneelkring bouckhout, Femma of bruegel.

sociaal, communicatief en creatief, niet perfect,
heel gewoon en … toch een beetje apart!

 59 jaar

 Gehuwd,
 4 kinderen, 10 kleinkinderen

 Onderwijzeres

 Engagementen: Bibliotheekraad,
 toneelvereniging Bouckhout, Femma, Bruegel.

 Hobby: ik lees graag een gedicht of een boek.
 Ik zou heel graag Italiaans leren.

 Passie: taal, woorden en stilte.

 Ruiseledesteenweg 123
 0497 26 95 24 - 051 65 72 68
 katrien.delodder123@gmail.com
 wingene.cdenv.be/KatrienDelodder
  katrien.delodder
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gewoon,
Maar tocH een beetJe apart!



BrecHt 
warneZ
Inzet voor het lokale samenleven, dat zit in mijn bloed. Als 
vrijwilliger ben ik actief bij verschillende verenigingen en 
sportclubs. Mijn interesse in politiek is een logisch gevolg 
van dat maatschappelijk engagement.

Mijn passie voor de gemeente en provincie zet zich door in 
mijn professionele leven. Ik studeerde af als doctor in het 
bestuursrecht. Als docent en onderzoeker bij de universiteit 
gent begeleid ik lokale besturen van nabij.

Mijn dynamiek en kennis kon ik al inzetten als schepen. 
samen met onze ploeg wil ik verder bouwen aan onze 
gemeente en provincie.

 29 jaar

 Wettelijk samenwonend
 met Karlien Coppens

 Beroep: Docent en onderzoeker
 Bestuursrecht Universiteit Gent,
 schepen

 Engagementen:
 Volleybalclub Wivo Wingene, Actiegroep Fietspad NU
 en actief lid van diverse socio-culturele verenigingen

 Hobby: kansarmenorganisatie Gandalf,
 voetbalfan, wandelen in de lokale groendomeinen

 Passie: het verenigingsleven

 Kerkplein 3
 brecht@warnez.be
 0479 67 85 41
 brechtwarnez.be
  warnez.brecht
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Vraag Het 
aan brecHt!



willy
VerMeerscH
30 jaar politieke ervaring heb ik op de teller staan, 
waarvan 8 als schepen. tussen de mensen staan,
in vreugde en verdriet, dat vind ik belangrijk.

Wanneer ik door onze gemeente fiets, word ik vaak 
aangesproken en vertellen mensen me hun zorgen.
Dan kan ik iets voor hen betekenen. De sociale problemen 
van onze inwoners, met speciale aandacht voor 
senioren, liggen me daarom nauw aan het hart.

Ik wil me opnieuw engageren en kandidaat stellen en
ga voluit voor respect en waardering voor iedereen,
en een veilige toekomst voor jong en oud.

 71 jaar

 Gehuwd, 2 kinderen,
 2 kleinkinderen

 Gepensioneerd

 Engagementen: OKRA, Samana,
 beweging.net, CM, KWB

 Hobby’s: Wielertoerist en tuinieren

 Leenmolenstraat 43
 0473742458 - 051/655908
 vermeersch.willy@telenet.be
 wingene.cdenv.be/WillyVermeersch
  willy.vermeersch
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respect en waarDerIng 
Voor IeDereen!



stijn
Van Maele

steM sterk, 
steM stIJn!

In mijn job als diensthoofd in een woonzorgcentrum sta ik 
midden in de zorg voor anderen en bied hen steeds een 
luisterend oor. tijdens de voetbaltrainingen die ik geef 
bij kskV Zwevezele vind ik het belangrijk de spelertjes ook 
bepaalde waarden en respect voor elkaar mee te geven.

Als jonge papa ben ik bovendien blij en fier dat mijn zoon 
kan opgroeien in onze mooie gemeente. tegelijkertijd 
merk ik uitdagingen om in de toekomst Wingene en 
Zwevezele nog verder uit te bouwen.

Ik ga er alvast 100% voor! steunt u me met uw stem? 
bedankt!

 30 jaar

 Wettelijk samenwonend
 met Valerie Willaert, papa van Remi

 Beroep: Diensthoofd in
 woonzorgcentrum Sint-Jozef

 Engagementen: KSKV Zwevezele
 (voetballer en trainer U11),
 Chirovereniging “De Hubertboys”,
 Pingpongclub Wingene,
 Wijkcomité “De Veldmuizen”

 Hobby’s: voetbal, pingpong, lopen,
 familie en vrienden, politiek in eigen gemeente.

 Realisatie: studieruimtes in Wingene en Zwevezele
 voor de blokkende jeugd. 

 Sprietstraat 21 B
 0472 94 49 58
 van_maele_stijn@hotmail.com
 wingene.cdenv.be/StijnVanMaele
  van.maele.stijn
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sandra
ketels
Zowel op mijn werk als thuis ben ik een doener.
Mijn kracht haal ik uit mijn dagelijkse leven en mijn 
gezin. Met die kracht zet ik me in voor iedereen in onze 
gemeente; dat kon ik de afgelopen zes jaar doen als 
gemeenteraadslid.

ook in de toekomst wil ik werk maken van een gemeente 
waarin iedereen meetelt en waar mensen kansen krijgen 
om risico’s te nemen. Ik wil er echter ook zijn voor wie 
achterblijft en hulp nodig heeft. Wat ons allemaal verbindt, 
is onze droom om te kunnen zijn wie we willen zijn.
Met uw steun ga ik ervoor!

 38 jaar

 Wettelijk samenwonend
 met Gregory Coolman,
 mama van Chloë

 Management assistente
 bij STP – stockplastics

 Engagementen: Markant, KVLV,
 Red Devils.

 Mijn vrije tijd die overblijft gaat naar mijn gezin en vrienden.
 In het weekend ga ik graag kijken naar de volleybalwedstrijden
 van Chloë. Ook steek ik regelmatig een handje toe bij
 onze vrienden in de cafetaria van het voetbal.
 Op reis gaan, lekker gaan eten, lekker koken.

 Wilgenhof 10
 0473 64 08 16
 ketels.sandra@telenet.be
 wingene.cdenv.be/SandraKetels
  ketels.sandra
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Voor 
IeDereen



jens
Danneels

Bluvn bewegen.
Al 12 jaar ben ik gemeenteraadslid en bekommer 
ik me om de verschillende noden van mensen en 
verenigingen. onze gemeente leeft en moet in beweging 
blijven. Ik wil voortrekker zijn in het ‘bluvn’ bewegen.
 
Bluvn communiceren.
doelgerichte en efficiënte communicatie voeren via 
diverse kanalen blijft één van mijn speerpunten. Ik wil 
‘bluvn’ communiceren, omdat iedereen recht heeft op 
nuttige en vooral volledige informatie.
 
Bluvn realiseren.
Via rustige daadkracht zet ik me in voor onze mooie 
gemeente waar het goed is om te leven. Zo wil ik me 
onder andere inzetten voor het ‘bluvn’ realiseren van onze 
gemeentelijke infrastructuur in een verzorgde en goed 
onderhouden groene omgeving.

 32 jaar 

 Partner vanGrietje Jonckheere,
 papa van Remi en Lucy

 Landmeter-Expert en projectleider
 bij Studiebureau Jonckheere en
 projectleider infrastructuurwerken

 Engagementen: Hubertboys, WTC ‘Omer oe beter’
 Unizo, Vlaame Vereniging van Landmeters-Experten,
 Politieraadslid PZ regio Tielt, Gemeentelijk vertegenwoordiger WVI.

 Hobby’s: Fietsen, wandelen, tuinieren, onze thuis (ver)bouwen..
 Mijn gezin en mijn familie, mijn gemeente.

 Vannekenstraat 1
 0472 47 41 47
 jensdanneels@telenet.be
 wingene.cdenv.be/JensDanneels
   jens.danneels  
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rustIge 
DaaDkracHt.



rinus
Degroote
ondernemen zit me in het bloed: ik stam uit een 
ondernemende familie en ben oprichter van het Hobbillion 
festival en van clique-events. Mijn interesses zijn vastgoed 
en ruimtelijke ordening.

jeugd en vrije tijd liggen me nauw aan het hart. In mijn 
vrije tijd speel ik voetbal, ga ik lopen en pik ik een mooie film 
of een boeiend concert mee. 

ervaring opdoen, een vernieuwende jonge kijk brengen 
op het gemeentebeleid, aanspreekpunt worden voor 
de jongvolwassenen in onze gemeente, daartoe wil ik mij 
engageren, met uw steun en stem!

 23 jaar

 Ongehuwd,
 samen met Leen Rubben

 Zelfstandig bestuurder
 Clique-events agency

 Engagement: KSKV Zwevezele

 Hobby: voetbal, film, muziek, lopen

 Zuiddreef 26
 0476 58 51 41
 Rinus_degroote@hotmail.be
 wingene.cdenv.be/RinusDegroote
  rinus.degroote
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Jong en 
onDerneMenD



jolenta 
bogaert

MaMa
Jolenta

‘Mama’ staat voor milieu, Aanspreekbaar, maatschappij en 
Aanwezig.

Als zorgzame mama wil ik mij inzetten voor ons Milieu en 
de Maatschappij. Ik ben een actieve, bezige bij die aanwezig 
is tussen de mensen en mijn laagdrempeligheid zorgt 
ervoor dat ik aanspreekbaar ben voor iedereen.
Als mantelzorger en als ocMW-raadslid weet ik hoe 
belangrijk een goede ondersteuning is op het gebied van 
welzijn en burger. 

Mijn vooruitblik: Wingene/Zwevezele als een actieve, 
zorgzame gemeente.
Met uw steun werk ik verder aan onze toekomst.

 44 jaar

 Gehuwd, 3 kinderen

 Werknemer: bediende

 Engagement: OCWM- en milieuraad, 
 monument Sterrenkindjes,
 bestuurslid gezinsbond Wingene,
 beheerraad culturele centra

 Hobby’s: Mijn gezin, sociaal-cultureel werk,
 werken op de pc, photoshop,
 een luisterend oor zijn voor de inwoners
 van Wingene/Zwevezele

 Steenbeekweg 3
 0474 82 07 15 - 051 65 86 23
 jolentabogaert@telenet.be
 wingene.cdenv.be/JolentaBogaert
  jolenta.bogaert
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altIJD
socIaal

sandy
QuIntyn
Ik ben steeds sociaal, goedlachs en wie mij goed kent, 
weet dat ik graag bij de mensen ben. Mijn buurt is mijn 
thuis. Ik leef mee, met een lach en een traan.

In mijn vrije tijd zet ik me volop in als bestuurslid van 
toneelkring de totetrekkers.

In mijn beroep ben ik heel aanspreekbaar en hulpvaardig 
en ik trek dit graag door naar het gemeentelijke beleid. Ik 
kijk daarom met veel enthousiasme uit naar de komende 
gemeenteraadsverkiezingen en hoop mijn steentje te 
kunnen bijdragen aan een positief, opbouwend verhaal 
voor onze gemeente!

 46 jaar

 Gehuwd met Koen Vandoorn,
 mama van Jordy

 Bediende bij Pinocchio in Zwevezele

 Engagement: Toneelkring De Totetrekkers

 Hobby: Toneelkring De Totetrekkers,
 iets organiseren, mensen helpen.

 Yzerbergstraat 39
 0479 63 30 28
 quintyn.sandy@telenet.be
 wingene.cdenv.be/SandyQuintyn
  sandy.quintyn
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nick 
scHotte

een scHot 
In De roos !

naast twee jaar ocmW-raadslid en drie jaar 
gemeenteraadslid werk ik al 8 jaar in een bank- 
en verzekeringskantoor. In mijn vrije tijd ben ik 
voetbalsupporter, voetbal ik bij De Vedetten of fiets ik.

jeugd ligt me nauw aan het hart. Als kajotter leerde ik mijn 
vriendin, die in de chiro zat, kennen in jeugdhuis De Mutse. 

Mijn interesses zijn onderwijs, mobiliteit en betaalbaar 
wonen. Ik wil me inzetten voor een groene, sportieve 
en recreatieve gemeente en een actief en bloeiend 
verenigingsleven. samen met u maak ik er werk van!

 29 jaar

 Wettelijk samenwonend 
 met Emelie Blyaert,
 papa van Nand en Fran

 Dossierbeheerder verzekeringen

 Engagement: De Vedetten

 Hobby’s: Club Brugge,
 spelen met de kinderen,
 gemeenteraadslid, fietsen, voetballen.

 Oude Bruggestraat 91
 0476 32 05 88 - 051 62 94 57
 schotte.nick@gmail.com
 wingene.cdenv.be/NickSchotte
  nick.schotte.9
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Heleen
Deryckere
In mijn job in de banksector begeleid ik mensen bij het 
nemen van belangrijke beslissingen. Betrouwbaarheid en 
degelijkheid zijn daarbij absoluut noodzakelijk. De ervaring 
die ik hierbij opdeed zal zeker een meerwaarde betekenen 
in het meebesturen van de gemeente.

Ik kan leiding nemen en durf knopen door te hakken. 
Ik wil in de politiek omdat ik iets wil betekenen voor de 
mensen in onze gemeente.
.
Mensen in mijn omgeving weten dat ze op mij kunnen 
rekenen, bij mij geen holle woorden,
maar wel no-nonsense en de weg vooruit.

 27 jaar

 Ongehuwd

 Medewerker verzekeringen
 bij Zakenkantoor Demuzere

 Engagement: Volleybalclub
 Wivo Wingene

 Hobby’s: Volleybal, lopen, uitgaan.
 Met vrienden samen zijn en het leuk hebben
 gecombineerd met een druk werkschema.

 Tieltstraat 14
 0496 64 76 02
 deryckere.heleen@gmail.com
 wingene.cdenv.be/HeleenDeryckere
  heleen.deryckere
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optIMalIseren waar Het kan!



dirk
De Meyere

DIrk opent  Deuren.

Als ondernemer wil ik graag verantwoordelijkheid opnemen 
in het bestuur, zodat we een ondernemingsvriendelijk 
klimaat kunnen blijven organiseren.

een bruisende gemeente vind ik erg belangrijk. Ik zet 
graag, samen met een team, mijn schouders onder allerlei 
activiteiten om dit te realiseren. Ik heb ook veel bewondering 
voor jonge mensen die zich engageren in het jeugdwerk.

Door me kandidaat te stellen, hoop ik voor de hele 
gemeenschap mijn ervaring te kunnen gebruiken om samen 
verder te bouwen aan een veilige en bloeiende gemeente.

 51 jaar

 Gehuwd met Anja Vanclooster,
 2 kinderen: Arne en Amber

 Zelfstandig zaakvoerder schrijnwerkerij

 Engagement: Sint-Elooisgilde Sint-Jan
 en Feestcomité De Deurezetters.

 Hobby: fietsen, naar de voetbal gaan,
 samen zijn met mensen en aanwezig
 zijn op Wingense evenementen.
 Mijn job, mijn familie en vrienden.

 Ruiseledesteenweg 107
 0475 81 19 78
 info@dirkdemeyere.be
 wingene.cdenv.be/DirkDeMeyere
  dirk.de.meyere
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Petra
VerHaegHe
We combineren ons landbouwbedrijf - melkvee, varkens 
en akkerbouw - met hoevetoerisme.

Als jonge mama wil ik in het beleid voldoende 
aandacht voor gezinnen. Ik zal me ook inzetten voor 
verkeersveilige schoolomgevingen. We zijn een 
landbouwvriendelijke gemeente. Dit moet zo blijven via 
een vlot vergunningsbeleid en voldoende mogelijkheden 
om als landbouwer te ondernemen. ons dorp houden we 
aantrekkelijk voor horeca, handelszaken en toerisme.

Ik wil me voluit engageren voor de
landbouw, zelfstandigen en jonge gezinnen.

 34 jaar

 Gehuwd met Renaat Hillewaere,
 mama van Viktor, Eva & Zoë

 Zelfstandig agrarisch onderneemster.

 Mijn vrije tijd gaat naar de kinderen.

 Verlorengoedstraat 8
 0471 87 19 09 - 051 65 61 68
 hetverlorengoed@vakantiehoeve.be
 wingene.cdenv.be/PetraVerhaeghe
  petra.verhaeghe
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stefaan 
VerHelle
Als zaakvoerder van bvba ’t Munckenei vind ik kwaliteit, 
eerlijkheid, flexibiliteit en open communicatie belangrijk. 
Die waarden wil ik inzetten voor alle inwoners.

Mijn engagement in verenigingen zoals het oudercomité 
leerde me oog hebben voor de meningen en 
bezorgdheden van iedereen.

land- en tuinbouw liggen me nauw aan het hart. Vanuit 
het beleid de lokale handel stimuleren en inzetten op 
een kwaliteitsvolle dienstverlening, daar ga ik voor.
Met uw stem wil ik verder bouwen aan een bloeiende 
gemeente waarin iedereen zich thuis voelt.

 41 jaar

 Gehuwd met Hermine Steenhuyse,
 2 kinderen: Lotte (13 jaar) en
 Lennert (11 jaar)

 Zoon van Gabriël Verhelle
 en Maria Vanoverschelde.
 Schoonzoon van Hervé Steenhuyse
 en Giselle Devooght.

 Zaakvoerder bvba ’t Munckenei en bvba Kloosterbeekhoeve.

 Lid van Landelijke Gilde, Unizo,
 Oudercomité Leef- en Leerschool St.-Elooi.

 Hobby en passie: supporter KVC Wingene.

 Ondankstraat 1b
 0477 22 91 83 - 051 65 82 45
 stefaan@munckenei.be
 wingene.cdenv.be/StefaanVerhelle
  stefaan.verhelle
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vicky
VanDycke
Al 20 jaar ben ik werkzaam in de zorgsector en ook 
thuis hou ik er van om de verzorgende rol als mama uit te 
voeren. gedrevenheid zit me in het bloed en ik hou van 
organiseren en leiding geven.

Ik omschrijf mezelf als een sociaal, ambitieus, 
enthousiast, gedreven en zelfstandig persoon die wil 
meehelpen aan reeds bereikte en aan nieuwe realisaties 
voor de inwoners.

jeugd, onderwijs, sport, veiligheid, wonen en zorg zijn 
thema’s die ik belangrijk vind.
Ik hoop op uw steun en stem te kunnen rekenen om iets te 
kunnen bewerkstelligen voor u.

 43 jaar

 Gehuwd met Bjorn Vermeulen,
 3 zonen Jelle, Yari en Jente

 Zaakvoerder Bodyline Wingene.
 Medisch secretaresse in het
 Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze.

 Engagement: Femma, Markant, Unizo,
 Gezinsbond, KVC.

 Hobby’s: sport, koken,
 supporteren voor mijn sportende zonen. 

 Passie: werk, ontspanning en gezin combineren.

 Oude Bruggestraat 81
 bjorn.vermeulen.vandycke@telenet.be 
 0479 40 97 15 - 051 69 04 30
 wingene.cdenv.be/VickyVandycke
  vicky.vandycke
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els
batsleer
Als mama van 3 kinderen en ondernemer kan je me zien 
als een harde werker. Via mijn enthousiaste persoonlijkheid 
ben ik sociaal en vlot aanspreekbaar.

kansen geven aan het sociale leven, ruimte voor 
detailhandel en horeca, veiligheid en een goede band 
met de wijkagent, een evenwichtig bouwbeleid en de 
bijhorende verkeersoplossingen zijn mijn speerpunten.

Mijn ervaring in het verenigingsleven en het 
bedrijfsleven wil ik ten dienste stellen van elke inwoner. 
Met uw steun creëer ik nieuwe mogelijkheden voor 
gezinnen en ondernemers.

 47 jaar

 Gehuwd met Gerdi Beernaert,
 mama van David, Eva en Sara.

 Zelfstandig zaakvoerster Gedes BVBA

 Engagementen: Schoolbestuur Wingene,
 Davidsfonds.

 Hobby’s: mijn gezin, fietsen, lopen, reizen, koken.

 Wil mij engageren met en voor mensen. 
 Lag mede aan de basis van Jeugdraad Damme
 en was 10 jaar actief als groepsleidster bij de Chiro.

 Pastoor Termotestraat 17
 0468 30 52 05
 elsbatsleer@hotmail.com
 wingene.cdenv.be/ElsBatsleer
  elsbatsleer
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cHristiane
DewIt-clInckeMaIllIe
Vanuit de cardijnvise ben ik gedreven om het sociale leven 
te ondersteunen. Ik ben één van de drijvende krachten 
achter Femma en zet me bezield in voor de Wingense 
parochies, samana, beweging.net en het sociaal huis. 
De jaarlijkse speelgoedactie en de kerstdiners bij geselle 
startte ik mee op. 

Ik sta zorgzaam dicht bij de mensen en ijver 
voor betaalbare zorg en steun initiatieven om de 
vereenzaming tegen te gaan.

Als lijstduwer wil ik onze partij schragen om met een 
sterke ploeg een goed beleid te kunnen voeren dat 
mensen sterker maakt.

 71 jaar

 Gehuwd met Silvain Clinckemaillie,
 mama van Koen en Kris,
 oma van Lorenzo, Kaat,
 Winter en Madelief

 Gepensioneerd

 Engagementen: Femma, Beweging.net,
 Samana, Okra, Interparochiaal Team,
 Interparochiale Raad, Kind en Preventie

 Hobby’s: verenigingen, vrijwilligerswerk ...

 Passie: gezin

 Hofakkerlaan7
 0485 76 65 83 - 051 65 73 42
 christiane.dewit@telenet.be
 wingene.cdenv.be/ChristianeDewit
  christiane.dewit
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DIcHt bIJ Mensen,
InZet Voor Mensen,

bewogen Door Mensen.



ons west-vlaanderen onze provincie heeft sterke troeven maar ook uitdagingen 
die we niet uit de weg mogen gaan. We moeten elk initiatief 
bij ondernemers bevorderen en werk in eigen streek 
mogelijk maken. Zo verdienen elke kmo en lokale handelaar 
onze steun. ook ons landelijk karakter moeten we uitspelen 
zodat er plaats blijft voor landbouwers.

West-Vlaanderen moet ook een plaats blijven waar gezinnen 
betaalbaar én kwaliteitsvol wonen. Verkeersveilige 
verbindingen en voldoende openbaar vervoer naar de 
school en het werk zijn daarbij een must. Maar West-
Vlaanderen betekent ook tot rust komen.
We waarderen onze natuur en kiezen voor een uitgebreid 
recreatief wandel- en fietspadennetwerk.

Als vertegenwoordiger van onze gemeente wil ik graag mijn 
schouders zetten onder deze uitdagingen. Ik ben kandidaat
voor de gemeente- en provincieraad.
Ik hoop daarbij op uw stem en steun te mogen rekenen.

BrecHt 
warneZ

een plek waar Het goeD Is
oM te leVen, werken en genIeten!

Het blijft belangrijk 
dat onze gemeente
vertegenwoordigd 
wordt in de provincie.
Daarom vraag ik
uw steun
voor onze lokale 
kandidaat, Brecht. “De provincie moet blijven inzetten

 op verkeersveilige verbindingen.”

Provincie12
plaats

gemeente8
plaats



steun je de nieuwe kandidaten oP onze lijst?

Heleen
deryckere17

plaats

els
Batsleer22

plaats

nick
scHotte16

plaats

vicky
vandycke21

plaats

sandy
Quintyn15

plaats

stefaan
verHelle20

plaats

rinus
degroote13

plaats

Petra
verHaegHe19

plaats

camille
mortier2

plaats

dirk
de meyere18

plaats



 1. Verkest Hendrik
 2. Mortier Camille
 3. Kerckhove Hedwig
 4. Huys Lieven
 5. Braet Tom
 6. Mesure Ann
 7. Delodder Katrien
 8. Warnez Brecht
 9.  Vermeersch Willy
 10. Van Maele Stijn
 11. Ketels Sandra
 12. Danneels Jens
 13. Degroote Rinus
 14. Bogaert Jolenta
 15. Quintyn Sandy
 16. Schotte Nick
 17. Deryckere Heleen
 18. De Meyere Dirk
 19. Verhaeghe Petra
 20. Verhelle Stefaan
 21. Vandycke Vicky
 22. Batsleer Els
 23. Dewit-Clinckemaillie Christiane

gemeenterAAd
Wingene-Zwevezele

 1. de Bethune Jean (Kortrijk)
 2. Kindt Els (Lichtervelde)
 3. Declercq Marlies (Roeselare)
 4. Soens Rik (Waregem)
 5. Croes Claude (Deerlijk)
 6. Vannieuwenhuyse Luc (Tielt)
 7. Cnudde Alain (Kortrijk)
 8. Van Essche Ann (Izegem)
 9.  Bonte Caroline (Menen)
 10. Vandeputte Trees (Avelgem)
 11. Callewaert Lyn (Harelbeke)
 12. Warnez Brecht (Wingene)
 13. De Brabandere Arne (Hooglede)
 14. Poppe Jasminka (Tielt)
 15. Vanwalleghem Marc (Roeselare)
 16. Spincemaillie Eliane (Zwevegem)

ProvincierAAd
Kortrijk-Roeselare-Tielt

HOE
GELDIG 

STEMMEN?
naast de namen die

uw voorkeur genieten

op de kop

opgelet: u mag slechts
op één lijst stemmen.


