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N-VA Evergem wenst u alvast  
een deugddoende vakantie!

N-VA Evergem stelt nieuwe 
kandidaten voor

Annie Van Huffel
Annie is 57 jaar en woont in Belzele. Samen met N-VA 
Evergem wil ze zich 100 procent inzetten voor alleenstaande 
ouders, want de ervaring leert haar dat die het niet altijd 
makkelijk hebben. Annie werkt in vrije basisschool De 
Bijenkorf te Sleidinge. Ze ziet het helemaal zitten om het 
onderwijs in Evergem verder uit te bouwen en te versterken. 
Haar vrije tijd spendeert ze onder meer bij Markant Belzele: 
een groep sterke vrouwen die werk en gezin goed weten te 
combineren. De gelijke behandeling van man en vrouw is 
een thema dat hoog op haar politieke agenda staat.

Els Van Zele
Els Van Zele (43 jaar) is gehuwd met Geert De Naeyer en is 
mama van Silke en Heiko. Al twintig jaar woont ze in 
Wippelgem. Ze is opvoedster en werkt met volwassenen die 
een mentale beperking hebben. In haar vrije tijd is ze ac-
tief bij Chiro Sjaloom Ertvelde, in de ouderwerkgroep van 
de gemeentelijke basisschool Wippelgem en in de vzw van 
chiromeisjes Weweko. Ze supportert voor DKW Evergem, de 
voetbalclub van haar zoon, en helpt mee op de Magneetfeesten 
in Doornzele. Als telg uit een Vlaamsgezinde familie was haar 
keuze voor de N-VA snel gemaakt. Sociale thema’s liggen haar 
nauw aan het hart: jeugd, mensen met een beperking en het 
verenigingsleven. Ze wil graag meewerken aan een gemeente 
waar het voor iedereen aangenaam wonen is.

Josse Verdegem
Josse is 21 jaar en is student burgerlijk ingenieur werktuigkunde-
elektrotechniek aan de UGent. Hij woont in Ertvelde, is leider bij 
KLJ Kluizen en speelt voetbal bij DKW Evergem. Dankzij het school-
project Model Europees Parlement kreeg Josse de politieke microbe 
te pakken. Hij groeide er door tot parlementsvoorzitter en nam deel 
aan internationale conferenties. Op zijn zestiende sloot Josse zich 
aan bij Jong N-VA Evergem en sinds vorig jaar is hij voorzitter. Hij 
wil een frisse wind door de gemeentepolitiek laten waaien en zich 
inzetten voor de uitbouw van jeugdfaciliteiten. Zijn aandacht gaat 
ook uit naar milieu en natuur, kernversterking en openbaar groen, 
met een meer leefbare gemeente als einddoel.

Joeri De Maertelaere, burgemeester

Patrick De Wulf, voorzitter  
N-VA Evergem

Voorwoord

In 2012 werd de N-VA in Evergem de 
grootste partij met 33,6 procent van 
de stemmen. Uit onze vele gesprekken 
met inwoners blijkt dat de Evergemnaar 
tevreden is over ons werk.

Toch blijft de uitdaging voortduren: een 
kwaliteitsvolle dienstverlening bieden 
en tegelijk economische ontwikkeling 
en leefbaarheid met elkaar verzoenen. 
Daarom willen we de komende jaren vol 
enthousiasme de gemeente blijven leiden.

Onze lijst is een goede mix van ervaren 
kandidaten en nieuwe, frisse gezichten. 
Stuk voor stuk fijne mensen die van 
Evergem een nog betere plaats willen 
maken om te wonen, te werken en te 
leven. Als burgemeester en voorzitter 
stellen we met plezier al een aantal 
kandidaten aan u voor.
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Nieuwe kandidaten bij N-VA Evergem

Freddy is geboren en getogen in Groot-Evergem. Hij was lid van de KSA, voetbalde in Ertvelde en Evergem 
en was actief in tal van sociale verenigingen. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen en twee kleinzonen.  
33 jaar lang werkte hij als ING-bankbediende, waarvan 20 jaar in Ertvelde en in Evergem. Vanuit een  
warme partij wil Freddy bijdragen aan een veilig gevoel in een welvarende gemeente. Werk, veiligheid en  
de bescherming van onze Vlaamse cultuur, tradities en waarden zijn voor hem belangrijk. Samen met 
N-VA Evergem wil hij het hoofd bieden aan de uitdagingen van de toekomst. Behouden wat goed is,  
veranderen waar nodig, met gezond en logisch verstand: dat is zijn ding!

Freddy Versprille

Freddy is afkomstig van Belzele en was daar vele jaren doelman. 34 jaar lang werkte hij in de bank in 
Evergem. Na zijn pensioen wou hij zich graag sociaal inzetten. Hij werd medewerker bij de viering 
van 100 jaar Belzele, coördinator van buurtinformatienetwerk Kuitenberg en secretaris van het 
feestcomité. Wat overblijft van zijn tijd, besteedt hij aan het gezin van zijn zoon, diens tuinbouw-
bedrijf en winkel. Maar hij maakt ook altijd tijd om hulp en informatie te verstrekken aan wie 
hulpbehoevend is. Via zijn politiek engagement bij de N-VA wil hij die lijn graag doortrekken.

Freddy De Vos

Frieda is getrouwd en woont in Sleidinge. Tot vorig jaar werkte ze als kaderlid. Sinds 2016 is ze ook  
zelfstandige in bijberoep en klust ze bij als gecertificeerde gids bij Toerisme Vlaanderen. Fotografie,  
kunst en cultuur zijn een belangrijk deel van haar leven. Haar drijfveer? De artistieke wereld bekend  
en toegankelijk maken, niet alleen voor de jonge generatie, maar ook en vooral voor de ouderen,  
de alleenstaanden en zij die denken er niet bij te horen. Creativiteit, kunst en cultuur kunnen de 
samenleving volgens Frieda veel verrijken.

Frieda De Bouver

Laura is de jongste kandidaat op de N-VA-lijst en kreeg de politieke microbe te pakken via haar mama  
Tessa De Coninck. Die was N-VA-kandidaat bij de vorige verkiezingen. Laura is als jongere sterk begaan 
met alles wat reilt en zeilt in onze gemeente. Niets is voor haar zo interessant als luisteren naar  
verschillende visies en mee debatteren. Ze hecht veel belang aan diversiteit en wil graag een jeugdig  
steentje bijdragen om van onze geliefde gemeente een nog mooiere plek te maken.

Laura De Schuyter

Marinka is een echte ‘Sleinse’. Al 25 jaar is ze onthaalmoeder in Sleidinge en ze is fier dat ze mensen mag 
helpen bij de opvoeding van hun kindjes. Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Ze verdienen de nodige 
aandacht en kansen om hun dromen waar te maken. Volgens Marinka moet onze gemeente voldoende 
faciliteiten aanbieden voor opvang, opvoeding, vorming, ontwikkeling van sociale vaardigheden, sport, … 
Jongeren die opgroeien tot gelukkige volwassenen met verantwoordelijkheidszin zijn onze beste garantie 
voor een mooie toekomst. Marinka voelt zich helemaal thuis bij N-VA Evergem en wil graag een stem geven 
aan de allerkleinsten en hun ouders.

Marinka Braems
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Pauli (42) is partner van Valérie en papa van Maimuna en Emilia. Sinds 2009 mogen zij zich fiere inwoners 
noemen van Ertvelde-Rieme. Pauli’s geboorteland is Tanzania, maar hij groeide op in een Vlaams gezin.  
Zo leerde hij vloeiend Nederlands en integreerde hij zich tot een echte Vlaming. Hij werkt als technieker in 
de autosector en besteedt zijn vrije tijd aan muziek, dansen, wielrennen, mountainbiken, lopen, en af en 
toe een tochtje op de motor. Hij is ook bestuurslid van Rieme-kermis. Bij N-VA Evergem wil hij zich inzetten 
voor integratie van gezinnen met diverse achtergronden, meer kinderopvang, ondersteuning van jeugd- 
bewegingen, een beter sportaanbod en een veilige fietsomgeving.

Pauli Amani

Stefaan is 51 jaar oud en woont sinds drie jaar (opnieuw) in Evergem. Als actieve sporter tenniste hij 
vroeger bij TC Evergem en voetbalde hij bij KV Ertvelde. Ook bij KFC Evergem heeft hij twee jaar gespeeld. 
Hij is zaakvoerder-eigenaar van Nervia Plastics, een bedrijf dat verpakkingen in kunststof produceert en 
dertig medewerkers telt. Zijn vrije tijd gaat vooral naar voetbal. Sinds vijf jaar is hij voorzitter van KVV 
Zelzate. Via zijn politieke engagement bij de N-VA wil hij in Evergem zijn steentje bijdragen. Dat zal hij doen 
met dezelfde gedrevenheid waarmee hij ook Nervia en KVV Zelzate aanstuurt. Ondernemen en sport zijn 
thema’s die hem nauw aan het hart liggen en waarvoor u 200 procent op Stefaan kunt rekenen.

Stefaan Luca

Trui is lerares op Sint-Franciscus. Samen met haar echtgenoot Hans heeft ze twee schatten van kinderen: 
Arne en Charlotte. Al zestien jaar draagt ze via haar job bij aan de vorming van jongeren. Het Vlaamse 
onderwijs behoort tot de wereldtop, maar vereist wel constant bijsturing om dat niveau te behouden.  
Jongeren hebben ontspanning nodig en verdienen een plek waar ze elkaar – en ook andere buurtbewoners 
– op een toffe manier kunnen ontmoeten. Een plek waar solidariteit tonen en verantwoordelijkheid nemen 
beide mogelijk zijn. Samen met N-VA Evergem wil Trui de jeugd alle kansen geven om zich te ontwikkelen 
tot kritische en gelukkige mensen. Ze wil ook opkomen voor mensen met een beperking, mensen  
in armoede en ouderen, want ook zij hebben recht op ‘hun plekje’ in onze mooie gemeente.

Trui Denolf

Mike is 39 jaar en woonde al die jaren in Groot-Evergem. In Wippelgem en Ertvelde heeft hij een mooie 
maar korte voetbalcarrière gekend. Zijn vader en nonkel waren doelman in de voetbalclub van Sleidinge, 
zijn grootvader was er voorzitter. Dankzij zijn deelname aan Blind Getrouwd hebben veel inwoners al  
kennisgemaakt met Mike. Zijn interesse gaat vooral uit naar fietsen, vrienden, gezin en familie. Als  
rasechte Evergemnaar wil hij zich ook politiek inzetten voor onze mooie gemeente. De slimme projecten 
die N-VA Evergem al gerealiseerd heeft, wil Mike graag mee voortzetten en waar nodig uitbreiden.

Mike Van Ryssel

Samen met haar partner Rogier de Fuijk heeft Françoise (42) drie kinderen: Niels, Elien en Josephine- 
Charlotte. Ze woont en werkt al twintig jaar in Sleidinge en voelt zich ondertussen op en top Evergemnaar. 
Françoise werkt als zelfstandig thuisverpleegkundige en diabeteseducator. Van kindsbeen af is ze een 
bezige bij: sport, Chiro, fanfare, playbackshows, dansclubje, … Wat overblijft van haar tijd gaat naar lopen, 
motorrijden, zeilen, snowboarden, … Zolang het maar actief is. De stap zetten naar de lokale politiek ziet 
ze als een nieuwe, boeiende uitdaging. Ze sluit zich met plezier aan bij het sterke team van N-VA Evergem 
om samen verder vorm te geven aan de kracht van Verandering.

Françoise Vercruysse



Wij zijn thuis in Oost-Vlaanderen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Oost-Vlaanderen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Oost-Vlaanderen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Oost-Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


