
Alles begint met
elkaar beter te leren kennen...

Aangename kennismaking

Bezoek  ons  op
lokeren.cdenv.be

LOKEREN



Voorwoord

Beste mensen van Lokeren,
We schrijven 2018. In Oost-Vlaanderen ligt een uniek plekje:  
úw Lokeren.

CD&V heeft weer een team samengesteld, dat met uw steun en 
uw stem, verder kan bouwen aan de toekomst van Lokeren. Wij 
beloven u geen praatjes, maar op deze lijst van 35 kandidaten 
staan zowel ervaren beleidsmensen die hun strepen hebben ver-
diend, als nieuwe talentvolle kandidaten, die garant staan voor 
kwaliteit én betrokkenheid.

We stellen u dan ook graag alle kandidaten voor. Ze brengen u naar hún plekje in Lokeren, 
diepen een fijne herinnering op en leggen u hun favoriete Lokerse woord of gezegde voor.

Op 14 oktober krijgt u de kans om uw vertegenwoordigers te kiezen in de Lokerse  
gemeenteraad, mensen zoals u en ik, die zullen opkomen voor uw belang en voor de  
toekomst van onze stad.

Wij hebben een duidelijke visie, een positief antwoord en een sterke kandidatenlijst. 
Allen vragen zij op 14 oktober uw vertrouwen.

Welgemeend.

Filip Liebaut
Eerste schepen.
Lijsttrekker CD&V Lokeren
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Kandidaat
Wat is je leeftijd en je 

beroep & engagement?
Wat zijn je 
hobby’s?

Favoriet 
Lokers woord 
of gezegde?

Een mooie 
Lokerse 

herinnering?

Je  
lievelingsplekje 

in Lokeren?

Noem ‘n bekende 
Lokeraar of 
Lokerasse.

Waarom mogen we best 
trots zijn op  

Lokeren?

1.  

Filip  
Liebaut

50 jaar.
Advocaat.

Schepen van  
stadsvernieuwing en 

stedenbouw.
Provincieraadslid.

Lezen, 
saxofoon 
spelen en 

paardrijden.

Dzjuir 
 

(goedendag)

Het eindeloze 
speelplezier met 
de moaëten uit 
de wijk tijdens 
de kinderjaren 

in de Daknamse 
bossen en  
omgeving.

De omgeving 
van de Kruiskapel 
(‘Verre Kapel’) en 

Pieraveir.

Zuster  
Simone Ponnet  

(winnares  
internationale  
Vredesprijs)

De Lokerse jeugd op zonnige 
namiddagen, in volstrekte  

harmonie en verbondenheid, 
aan de nieuw ingerichte  

Durmeboorden in het centrum 
van de stad.

2.  

Nina  
Van der 
Sypt

53 jaar.
Schepen van Onderwijs, 

Landbouw en Milieu.
Bestuurslid KVLV-

Heiende en Landelijke 
Raad. Catechiste.

Vrijwilliger bij Propere 
Pioniers, 11.11.11 en de 

Voedselbank.

Samen 
zijn met 

vrienden en 
familie,
Fietsen, 

wandelen, 
koken.

‘n  
Pandoereenge  

geven of ’n  
pandoereenge  

krijgen 
 

(met heel wat 
puntenverschil 

winnen of  
verliezen)

Feestviering  
Lokerse  

zorgboeren  
 

(26.06.2015).

Het buitenge-
bied van Lokeren 
met zijn mooie 
velden, akkers, 

bossen,  
parken en  

natuurgebieden.

Patjoepelke
 

(van Yvonne  
Wagemans)

Lokeren is een groene frisse stad 
waar iedereen kansen krijgt.

3.  

Jan Cools

49 jaar.
Kabinetsmedewerker.

Ondervoorzitter OCMW.
Voorzitter  

Lokerse Feesten.
Voorzitter vereniging 

waar armen het woord 
nemen ‘De Moazoart’.

Lopen, 
fietsen en 

feesten  
organiseren.

Dzjuir jong 
 

(als uitdrukking 
van verbazing of 

afkeuring)

De drie Lokerse 
bekerfinales en 
de buitenlandse 

trips met  
Sporting  
Lokeren.

De vele groene 
parken en 

bossen verspreid 
over onze stad.

Kamiel Spiessens

(van Chris Van den 
Durpel)

Trots op onze bijzonder mooie 
stad die toch ook dorpsallures 

blijft behouden.

4. 

Marjoleine 
de Ridder

40 jaar.
Bankbediende.

Gemeenteraadslid.
Ondervoorzitter  
wijkkermis Briel.

Fietsen 
(moutain-
biken in de 
winter en 

koersfiets in 
de zomer), 

supporteren 
voor de 

kinderen.

De weiëre 
scheiëren

(de haag  
snoeien)

De bouw- 
periode waarin 
het KSJ-lokaal 
van Eksaarde 

werd  
gerealiseerd.

Het groene 
landschap in de 
Lokerse deel-
gemeenten en 

wijken.

Wlodek Lubanski

(beroemdheid 
Sporting Lokeren)

Lokeren blijft investeren in zijn 
toekomst en dit voor iedereen. 
Zonder zware schulden de toe-
komst van Lokeren veilig stellen.

5. 
Laurens  
De Blieck

30 jaar.
Parlementair  
medewerker.

Jongerenvoorzitter 
CD&V-Lokeren.

Badminton, 
fietsen bij 

de Bospark-
spurters.

Dzjuir 
 

(goedendag)

Als jonge tiener 
in de rol krui-
pen van jonge 
Wazenaar in 

‘De Wazenaar’: 
(openlucht-
toneel over  
Gezoaërde-

neiëre  
Armand De Vos).

De Verre Kapel 
en de omgeving 
Etboshoeve in 

Eksaarde.

Linde Merckpoel

(Studio Brussel)

Lokeren combineert het 
bruisende van een stad met 

de gezelligheid van een dorp.
We zijn een stad waar mensen 
elkaar kennen en begroeten, 

waar er altijd wat te beleven valt.



Kandidaat
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beroep & engagement?
Wat zijn je 
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Favoriet 
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Lokerse 
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6.  

Johan Van 
Havermaet

56 jaar.
Dienstverlener ACV.
Gemeenteraadslid.

Voorzitter SHM Tuinwijk.
Voorzitter KWB- 

Heiende.

Moutain-
biken, 

compost-
meester.

Thuis buiten en 
nie op café 

(buitengaan, 
mensen  

ontmoeten)

Eerste  
gewonnen  
bekerfinale 

Sporting  
Lokeren in 2012.

’t Compostjen, 
wijkcompos-
teringsproject 

Rogge-, Gerst- 
en Raapstraat.

Rune Herregodts 

(wielerbelofte)

Het vele groen vanop den 
buiten tot in het centrum van 

onze stad.

7.  

Gust Claes

68 jaar.
Directeur patiëntenzorg 

op rust.
Voorzitter  

Beweging.net-Lokeren.
Voorzitter KWB-  

Kopkapel Lokeren.
Bestuurslid CM-  

Lokeren.

De opvang 
van mijn 

drie klein-
kinderen.

Moazoart

(meikever)

De  
Fonnefeesten.

Dorpsplein 
Daknam.

Marcel Pieters 

(auteur woorden-
boek van het  

Lokers dialect)

Lokeren is een gezellige  
provinciestad waar het heel 
goed is om te wonen en te 

leven.

8.  

Guido De 
Waele

65 jaar.
Voormalig postbode.
Gemeenteraadslid.

Vrijwilliger vereniging-
sleven Doorslaar.

Saxofoon 
spelen, 

feestcomité 
Doorslaar, 
ambachte-
lijk wijn en 

bier  
produceren, 
koorzang en 

toneel.

Litsepoepe 

(vanillepudding)

De 
Fonnefeesten, 

elke editie.

Het vernieuwde 
plein aan de 

oude Tramroute 
te Doorslaar.

Marc Fiers
 

(uitbater café  
’t Kapelleken)

Hoe Lokeren er zich bovenop 
heeft gewerkt van een historisch 

arme stad naar een stad met 
vele kansen voor elkeen.

9. 

Isabelle 
Van de 
Velde

49 jaar.
Maatschappelijk  

assistente / trajectbege-
leider. Voorzitter CD&V 

Lokeren. Vrijwilliger 
jeugd Sporting  

Lokeren. Lid AVLO.
Lid Middenstandsraad en 

Prolocc.

Joggen, 
wande-

len, reizen, 
theater, 

restaurant-
bezoek, 

supporteren  
Sporting 
Lokeren.

Toespaale

(veiligheids-
speld)

Winnen  
bekerfinales 

door Sporting  
Lokeren in 2012 

en 2014.

Bospark en park 
Verloren Bos.

Miet Smet
 

(Minister van Staat)

Lokeren heeft alles wat een stad 
dient te bieden en toch is er 

ook nog voldoende ruimte voor 
recreatie.

10. 
Oguz  
Poyraz

27 jaar
Assistant project 

manager.
Lid van verscheidene 

culturele verenigingen.

Fietsen en 
zwemmen.

Nieveranst

(nergens)

Optreden van 
de zanger Pitbull 

op de Lokerse 
Feesten.

Molsbroek.

Oscar Van Rumst

(Olympisch atleet)

Lokeren is een heel mooie en 
diverse stad met verdraagzame 
bewoners, zeer toegankelijk en 
centraal gelegen en waar elke 

zomer wordt gefeest!
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11.  

Philip De 
Visscher

54 jaar. Landbouwer.  
Voorzitter bedrijfsgilde 
Lokeren Boerenbond. 
Bestuurslid machiner-

ing Lokeren. Bestuurslid 
regioraad & provinciaal 
bestuur Boerenbond en 

Landelijke gilde  
Heirbrug-Daknam.  

Lid Milieuraad & Gecoro.

Eens lekker 
gaan eten, 

amusement 
in de ver-
schillende 
verenigin-

gen.

Twieë koen en  
‘n alf peiërd

(twee koeien en 
een half paard)

Hoevefeesten 
en Dag van de 

Landbouw.

Thuis op het  
terras, met 
vrouw en  
kinderen.

Nina  
Van der Sypt

(schepen)

Lokeren is een stad waar de 
landbouw nog leeft!

12.  

Frederik 
Desoete

35 jaar.
Adviseur.

Voorzitter FC Bospark II.
Ondervoorzitter -CD&V 

Lokeren.
Lid GECORO.

Lid raad van bestuur 
Bibliotheek.

Voetbal-
len, reizen, 
lekker eten 
en drinken, 
supporteren 

voor  
Sporting 
Lokeren.

(H)ij zo vliege 
vangen mee zij 

gat an ‘t  
(h)ij intijds most 

keunen  
toenijpen 

 
(hij is er altijd op 
uit om geld te 

winnen)

Gewonnen  
bekerfinales 

Sporting Lokeren 
in  

2012 en 2014.

Bospark.

Chris Van den 
Durpel

(imitator en acteur)

De mooiste stad van België!

13.  

Arne Cools

24 jaar.
Parlementair  
medewerker.

Bestuurslid jeugdhuis 
Okapi.

Medewerker Lokerse 
Feesten.

Voormalig groepsleider 
Scouts St.-Laurentius.

Muziek, 
supporter 
Sporting 
Lokeren.

Amèts

(soms)

De Europese 
trips naar Hull 
en Pilzen met 

Sporting  
Lokeren.

Jeugdhuis Okapi.
Tom Audenaert 

(acteur)

Om zijn diversiteit in mensen, 
plaatsen, evenementen, zonder 

het dorpsgevoel te verliezen.

14. 

Steven 
Claes

41 jaar.
Productiemedewerker.

Vrijwilliger Lokerse 
brandweer.

Vrijwilliger Lokerse  
carnaval.

Vrijwilliger Lokerse 
Feesten.

Brandweer 
en carnaval 
met Orde 

van de 
Raepe.

Moazoart

(meikever)

Bekerfinales 
Sporting  
Lokeren.

Park Verloren 
Bos en Bospark.

Chris Van den 
Durpel

(imitator en acteur)

Voor mij is Lokeren gewoonweg 
de mooiste stad!

15. 
Vera 
Haesebeyt

55 jaar.
Verpleegkundige.

Vrijwilliger in en voor 
een ontwikkelingszorg-

project (in Mali).

Lezen,  
fotografie.

Ge zijd alt slim-
mer as ge van 
de mart komt 
as dèdde deur 

goat. 

(ondervinding is 
de beste  

leermeester)

Met de buren: 
het warme 

onthaal in de 
straat toen 

ik destijds in 
Lokeren kwam 

wonen.

Park ter Beuken.
Bart Van Avermaet

(Waldek in ‘Thuis’)

Lokeren heeft veel te bieden en 
ik hou vooral van het vele groen.
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Waarop mogen we best 
trots zijn in 

Lokeren?

16.  

Anneleen 
De Beule

20 jaar.
Student  

bedrijfsmanagement.
Bestuurslid Jokri -  

Waasland. Monitor Jokri 
kamp. Misdienaar en 

lector parochie St. Anna 
- Heirbrug. Vrijwilliger 

Interdiocesane  
Jeugddienst.

Musiceren 
(dwarsfluit), 
begeleiding 
vormelin-

gen, helpen 
op de  

boerderij.

Uit mijne garla 

(uit de weg)

Het optreden 
van Netsky 

op de Lokerse 
Feesten.  

Heerlijke sfeer, 
iedereen zong 

mee.

Park ter Beuken 
bij nacht op de 

Mont Henri, waar 
je enorm goed 
naar de sterren 

kunt kijken.

Chris Van den 
Durpel

(imitator en acteur)

Elk jaar ben ik fier en trots op 
mijn stad als vele mensen naar 

een optreden komen kijken, 
een pintje drinken, zich komen 

amuseren op de Lokerse 
Feesten.

17.  

Petra  
Laureys

40 jaar.
Interne begeleider.

Dwarsfluit spelen bij de 
Harmonie van Eksaarde.
Interviews schrijven in 

het magazine Gezoarde.
Catechiste.

Lector parochie  
Lokeren-Moerbeke.

Wande-
len, fietsen, 
lezen, yoga, 

schrijven, 
supporteren 

voor   
Sporting 

Lokeren en 
de kinderen.

Sneukelen

(snoepen)

Raymond van 
het Groenewoud 

op de Lokerse 
Feesten, toen 

nog op de Oude 
Vismijn.

Kruiskapel  
Eksaarde.

Jelle Van Damme 

(voetballer)

Een evenwicht tussen werk en 
ontspanning.

18.  

Rudi Van 
Raemdonck

60 jaar.
Voormalig keeper  
Sporting Lokeren. 
Arbeider op rust.

Vrijwilliger bij  
FC Eksaarde, kaartclub,  
biljartclub, volleybalclub 

en streekbierfeesten.

Voetbal, 
fietsen en 
wandelen.

Peireetere 

(wesp)

Elke editie van 
de Eksaardse en 
Lokerse feesten.

Boottocht 
Durme- 

Moervaart,  
Verre Kapel.

Etienne Rogiers

(de toenmalige 
voorzitter van 

Sporting Lokeren. 
Hij heeft mijn  car-
rière als jong  voet-

baller (doelman) 
een start gegeven.)

Het ruime aanbod aan Lokerse 
natuur.

19. 

Patrick Van 
Landeghem

62 jaar.
Verantwoordelijke  
materiaaldienst en  

onderhoud.
Voorzitter afdeling ACV-
Daknam en kernlid van 
Beweging.net -Lokeren.

Support-
eren voor 

FC Daknam 
en Sporting 

Lokeren.

Fondoaëse

(fundering)

Trappisten-
feesten en 
Mientjens-

kermissen te 
Daknam.

De Troon van 
Koning Nobel te 

Daknam.

Patrick De Bock

(ere-voorzitter 
Reynaertkring 

Daknam)

Als Lokeraar mogen we best 
trots zijn met de jaarlijkse  

festiviteiten van de Lokerse 
Feesten en de Fonne Feesten,  

maar ook met de prachtige her-
inrichting van de Markt.

20. 
Christine 
Temmerman

56 jaar.
Thuisverzorger.

Secretaris stedelijke Raad 
voor Feestelijkheden.

Bestuurslid Kruisridders 
Eksaarde-Doorslaar vzw.

Koken, fiets-
en, paarden 

(Kruis- 
ridders)

Moazoart

(meikever)

Sporting  
Lokeren wint 

Belgische  
voetbalbeker.

De Doorslaarse 
velden,  

oefenterrein 
Kruisridders.

Bart Van Avermaet

(‘Waldek Kozinsky’)

Lokeren is een mooie stad met 
veel groen waar het goed is om 

wonen.
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21.  

Luc  
Vlaeminck 61 jaar.

Stadsarbeider op rust.

Supporteren 
voor  

Sporting 
Lokeren, 
kaarten, 

biljarten en 
een terrasje 

doen.

Geef z’ (h)ier 
ammel ne ker ’n 

pinte veur mij

(trakteren)

Sporting  
Lokeren die in 
1974 overgaat 
van 2de naar 
1ste klasse.

Café Jenny’s.

Roger Lambrecht 

(voorzitter  
Sporting Lokeren),  

 
maar ben ook heel 
trots op mijn zoon 

Stijn Vlaeminck  
(Studio Brussel)

Gezellige stad met een heel fraai 
stadscentrum!

22.  

Malik Al 
Asmar

59 jaar.
Inspecteur Onderwijs 

Vlaamse Overheid.
Gastdocent KU-Leuven.
Bestuurslid van netwerk-
experten deradicalisering 

min. onderwijs. bege-
leidingscommissie van 
de Faculteit Theologie 

KU-Leuven.

Wandelen, 
sporten, 
lezen.

Mee de ge-
brooke potte 

zitten 

(ervoor moeten 
opdraaien)

Mijn verhuizing 
van Gent naar 

Lokeren.  
Elk moment van 

wederzijds  
begrip en respect 

voor elkaar.

Bospark.
Miet Smet

(Minister van Staat)

Het aanwezige  
‘Fel naturel’  
in Lokeren.

23.  

Lies  
Geirnaert

24 jaar.
Afstuderend student 

master Overheidsman-
agement- en beleid 

KU- Leuven. Student in 
de Kunstwetenschappen 
KU-Leuven. Actief bij het 
Jeugdparlement en de 
Christendemocratische 

studenten alumni.

Lopen, 
reizen 

(citytrips) en 
lezen.

Steekelbeeze 

(kruisbes)

Tijdens de 
Lokerse Feesten 

genieten van 
de optredens 

en de sfeer met 
vrienden.

Bospark en Park 
Verloren Bos.

Chris Van den 
Durpel

Lokeren is een stad met veel 
potentieel op vlak van natuur 
en recreatie. De goede ligging 
en verbindingen naar andere 

steden is enkel maar een  
pluspunt.

24. 

Meki  
Ahaddour

48 jaar.
Mobiliteitsadviseur bij 
het Brusselse Gewest.

Lid diverse  
socio-culturele  
verenigingen.

Fietsen, 
voetbal, 

films  
bekijken.

Rèchtendeure

(rechtdoor)

Winst van  
Sporting  

Lokeren bij  
Belgische  

Voetbalbeker.

Park Verloren 
Bos.

Chris Van den 
Durpel

De fietsverbindingen tussen 
Lokeren centrum en de  

deelgemeenten, de ontsluiting 
van de Durmedijken daartoe.

25. 
Elly Van 
Waeyen-
bergh

53 jaar.
Huisvrouw.

Ouderen- en ziekenhulp 
vrijwilligster.

Lezen, 
zwemmen, 

klein- 
kinderen  

oppassen.

Zijnen beiër 
uitloaëten

(de beest 
uithangen)

Mooist  
bebloemde 
straat van  
Lokeren

Molsbroek.

Hilaire Liebaut

(oud- 
burgemeester)

Nieuw aangelegd  
Prinses Josephine  

Charlottepark.
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26.  

Rita Hoste
65 jaar.

Nachtbegeleidster in 
opvangcentrum.

Lid van Markant en Okra 
Eksaarde.

Muziek 
beluisteren, 

koken.

Sjaurze

(deken)

Inhuldiging  
vernieuwde 
Markt met 

optreden van 
theater Tol.

Picknickbankje 
aan  

Spletterenbrug.
Hilaire Liebaut

Onze rijkdom aan mooie parken 
en mogelijkheden om te kuieren 

in de groene omgeving langs 
onze vele dreefjes en paden.

27.  

Fré 
Vercauteren

59 jaar.
Gezinsverantwoordelijke.

Lid CM.
Lid Samana.

Uitstappen 
maken, zorg 
voor klein-

dochter.

Paddeklits 

(nestblijver)

Een persoonlijke 
ontmoeting met 

Grace Jones 
op de Lokerse 

Feesten.

Het groene 
centrum met zijn 

mooie Durme.
Bart Van Avermaet. Omdat er nog heel veel 

prachtige natuur is.

28.  

Safiey 
Calinalti

50 jaar.
Lid oudercomité van de 
Vinderij, vrijwilligerswerk 

bij de Moazoart en 
verschillende andere  

verenigingen.

Wandelen, 
muziek en 

met de 
kinderen 
samen 
spelen.

Sjanse (h)ène 

(geluk hebben)

De sfeer op de 
Lokerse Feesten.

De Markt om 
gezellig een 

koffie te drinken.
Miet Smet Trots op de Lokerse Feesten.

29. 

Magda 
Lorré

77 jaar.
Lerares op rust.

Lid ziekenzorg-Heirbrug.
Lid Markant-Lokeren.

Fietsen, 
wandelen, 
zwemmen, 
tuinwerk.

Moazoart

(meikever)

Mijn eerste 
bezoek aan het 

Molsbroek.

Mijn tuin. 
Het plein ter 

hoogte van de 
hazen op de 

Markt.

Hilaire Liebaut

Ik ben trots op Lokeren omdat 
er zoveel groen is, voldoende 
“goede” scholen, goed sport-
centrum, voldoende avond-

scholen om je te vervolmaken…, 
veel groeperingen waar je kan 
bij aansluiten, wanneer je zelf 
actief wil zijn is hier in Lokeren 

alles mogelijk…

30. 
Marc 
Baudart

53 jaar.
Park- en Boswachter.
Voetbalscheidsrechter 

KBVB.

Voetbal.
Lootersteiërten

(kwispelstaarten)

Scheidsrechter  
zijn in het 

Daknamstadion 
voor een vriend-

schappelijke 
match tussen 

Sporting  
Lokeren en 

Sporting  
Charleroi.

De markt. Oscar Van Rumst De Lokerse Feesten!



Kandidaat
Wat is je leeftijd en je 

beroep & engagement?
Wat zijn je 
hobby’s?

Favoriet 
Lokers woord 
of gezegde?

Een mooie 
Lokerse 

herinnering?

Je  
lievelingsplekje 

in Lokeren?

Noem ‘n bekende 
Lokeraar of 
Lokerasse.

Waarop mogen we best 
trots zijn in 

Lokeren?

31.  

Hilde  
De Backer

61 jaar.
Medewerkster  

linnendienst op rust.
Bestuurslid Femma  
Lokeren-Heirbrug, 
Beweging.net, ACV 

Daknam, vrijwilligster 
Gezinsbond.

Textiel  
herstellen.

Vramens

(vrouw)

Daknamse 
meivieringen 
en Kunst- en 
ambachten-

markten.

De Troon van 
Koning Nobel te 

Daknam.

De Daknamse 
Reynaert de Vos

In  en rond de stad zijn er tal van 
fiets- en wandelpaden om het 

prachtige Lokeren te verkennen.

32.  

Jolien 
Baeke

28 jaar.
Customer service  

bediende. Lid van de 
Lokerse Jeugdraad.

Lid van de adviescom-
missie jeugdcultuur.

Lid KLJ  
Lokeren-Heirbrug.

Bloedgeefster Rode 
Kruis.

Jeugdwerk, 
jeugd- 

beweging 
KLJ,  

fitnessen.

’t Is Keirmasse in 
d’ (h)aale

(de zon schijnt 
maar het regent 

ook)

Dag van de 
Jeugdbeweging 
met Rooftook als 
muziekband. Alle 
Kovekenstoeten 

waarin ik heb 
meegeholpen 

met KLJ 
 Heirbrug.

KLJ lokaal  
Lokeren-Heirbrug 

en het  
aangelegde plein.  

 
Het Prinses  
Josephine  

Charlottepark in 
de zomer.

Miet Smet

Wij hebben als stad een heel 
actief verenigingsleven. Lokeren 
leeft! De paardenworsten en de 
Lokerse Feesten dragen bij tot 

de bekendheid van Lokeren. De 
Lokerse bieren maken het nog 
leuker om met Lokeren naar 

buiten te komen.

33.  

Kristien 
Dierick

65 jaar.
Klinisch laborante.
Vrijwilliger bij de  

Bosgroep, Kind en 
Gezin, Propere pioniers, 
Feestcomité Oosteinde.

Wande-
len, fiet-

sen, bossen 
aanleggen, 

waarneming 
sterren, 

lezen over 
geschiede-

nis.

Loeken

(troetelnaam)

Jaarlijkse 
Kruisnoveen 

naar de ‘Verre 
Kapel’ - waar de 
Gezoardeneirs 

elkaar  
ontmoeten. 

‘Verre Kapel’ en 
omgeving, kerk-
plein Daknam.

Roger De Wilde 

(wielrenner uit 
Doorslaar, jaren 60)

De prachtige natuur in en rond 
Lokeren, waar fietsen en  

wandelen altijd vakantie is.

34. 

Dirk Van 
Vaerenberg

62 jaar.
Directeur Algemeen 
Ziekenhuis Lokeren.

Wandelen, 
reizen.

Ospetoaël 

(ziekenhuis)

Elke editie van 
de Lokerse 

Feesten.
Bospark. Chris Van den 

Durpel

De aanwezigheid van natuur 
doorheen de stad naast het 
bestaan van o.a. de Fonne-

feesten en de Lokerse Feesten, 
waarbij zovelen zich  

belangeloos inzetten als  
vrijwilliger.

35. 
Christiane 
De  
Maes-
schalck

64 jaar.
Aardbeienteelster.
OCMW raadslid.

Voorzitter van de Lan-
delijke Raad. Bestuurslid 

Stedelijke Raad voor 
Land- en Tuinbouw.

Bestuurslid Ziekenzorg.
Lid KVLV.

Vrijwilliger Kind & Gezin.

Zorg voor 
kinderen en 

12 klein-
kinderen.

Achterwoarasse

(vroedvrouw)

Tentoonstelling 
“2 koeien en 

een half paard” 
(prachtige 

tentoonstelling 
over de Lok-

erse landbouw 
tussen 1900 en 

1960)

Landelijke wegen 
naar de  

Kruiskapel.

Willy Linthout

(tekenaar strips 
Urbanus)

Lokeren is de stad om in te 
wonen, je hebt hier alles,  

stadskern, groen, land- en 
tuinbouw, station, ziekenhuis, 

winkels, ruim aanbod scholen,...



LOKEREN
»

Een mooie zomer van ons allemaal!



KANDIDATENLIJST GEMEENTERAAD

1. ◘ LIEBAUT Filip
2. ◘ VAN DER SYPT Nina
3. ◘ COOLS Jan
4. ◘ DE RIDDER Marjoleine
5. ◘ DE BLIECK Laurens
6. ◘ VAN HAVERMAET Johan
7. ◘ CLAES Gust
8. ◘ DE WAELE Guido
9. ◘ VAN DE VELDE Isabelle

10.◘ POYRAZ Oguz
11.◘ DE VISSCHER Philip
12.◘ DESOETE Frederik
13.◘ COOLS Arne
14.◘ CLAES Steven
15.◘ HAESEBEYT Vera
16.◘ DE BEULE Anneleen
17. ◘ LAUREYS Petra
18.◘ VAN RAEMDONCK Rudi
19. ◘ VAN LANDEGHEM Patrick
20.◘ TEMMERMAN Christine
21.◘ VLAEMINCK Luc
22.◘ AL ASMAR Malik
23.◘ GEIRNAERT Lies
24.◘ AHADDOUR Meki
25.◘ VAN WAEYENBERGH Elly
26.◘ HOSTE Rita
27. ◘ VERCAUTEREN Fré
28.◘ CALINALTI Safiey
29. ◘ LORRÉ Magda
30.◘ BAUDART Marc
31.◘ DE BACKER Hilde
32.◘ BAEKE Jolien
33.◘ DIERICK Kristien
34.◘ VAN VAERENBERG Dirk
35.◘ DE MAESSCHALK Christiane

LOKEREN

Zowel voor de gemeente als voor de provincie kan men 
op dezelfde lijst 

méérdere kandidaten een voorkeurstem geven.

VU: F. Liebaut, P. Heydensveer 9, 9160 Lokeren
Niet op de openbare weg gooien aub
Verkiezingsdrukwerk gemeente- en provincieraadverkiezingen 14 oktober 2018

Vind meer informatie op lokeren.cdenv.be

» KANDIDATENLIJST PROVINCIERAAD

1. ◘ GRILLAERT Leentje
2. ◘ LIEBAUT Filip
3. ◘ GOOSSENS Jurgen
4. ◘ EL MOUSSAOUI Saloua
5. ◘ VERMEIREN Debby
6. ◘ HERMANS Geert
7. ◘ VERHULST Jeroen
8. ◘ POPPE Yves
9. ◘ BAUWENS Thomas

10.◘ DE KEYSER Mieke
11.◘ VAN DUYSE Nicole

OOST- 
VLAANDEREN

» 

» 
SNEUKELFIETSTOCHT

op zondag 1 juli is er  weer de  
jaarlijkse fiets(sneukel)tocht 
van CD&V Lokeren.

Deze kindvriendelijke tocht is 
een echte aanrader voor jong en oud.

Goede ideeën zijn altijd welkom...


