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N-VA Moorslede-Slyps-Dadizele 
klaar voor een boeiend 2018

Filiep Terryn trekt en Mia Wyffels 
duwt N-VA-lijst 2018
Filiep Terryn zal de N-VA-lijst trekken 
bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober. Onze schepen Mia Wyffels 
komt op als lijstduwer. Op de volgende 
bladzijden kunt u kennismaken met 
Filiep en Mia. 
Met het enthousiaste duo Filiep en Mia 
bekrachtigt de N-VA haar beslissing 
om alleen naar de kiezer te gaan en niet 
langer in kartel. Ons nieuwe bestuur zat 
overigens niet stil en sprak verschillen-
de mensen aan om onze lijst te verster-
ken. De komende maanden zullen we 
meerdere kandidaten aan u voorstellen.

Wat denkt u?
  Uw mening telt. Uw ideeën kunnen 

het beleid in onze gemeente kleuren. 

  N-VA Moorslede-Slyps-Dadizele 
werkt aan sterk inhoudelijk 
programma op basis van concrete 
aspecten uit het echte leven. Wij 
roepen al onze inwoners op om hun 
mening, ideeën en suggesties met ons te delen.

Stuur uw idee  

naar onze  

afdelingsvoorzitter  

Pol Wylin:  

Azalealaan 91 

 8890 Dadizele

pol.wylin@n-va.be

 www.n-va.be/moorslede
 N-VA Moorslede
 @NVA_G_Moorslede
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Filiep Terryn - lijsttrekker 2018

Uit het juiste hout gesneden
De mens
Ik ben geboren in 1964 en opgegroeid in Moorslede. 

Ik ging naar de lagere school op de Koekuit en volgde middelba-
re studies aan het VTI in Roeselare. Nadien ben ik afgestudeerd 
in Oostende als industrieel ingenieur bouwkunde. 

Met deze bagage ging ik meteen van start in het familiebedrijf 
Terryn-Spanbo dat actief was in de houthandel, houtverwerking, 
houtconstructies en industriebouw. Later, vanaf 1990, runde ik 
samen met drie neven deze bedrijvengroep. 

Tijdens die 25 jaar heb ik geleerd om vanuit de technische en 
bedrijfseconomische uitdagingen op betrokken wijze met mede-
werkers om te gaan. Ik leerde positieve dynamieken te ontplooi-
en door oog te hebben voor elkaars vaardigheden en sterkten. 

In 2015 koos ik er bewust voor om de drukke business los te 
laten en terug te keren naar de kleinschaligheid van een KMO. 
Samen met mijn neef Geert Terryn werk ik nu voort aan Terryn 
Hout. Ervaring en sterke verbondenheid met klanten en leveran-
ciers vormen de basis van onze aanpak. 

Mijn drie kinderen vinden bij mij vooral een zorgende vader, een 
warme thuis en gezelligheid aan tafel; een stevige uitvalsbasis 
van waaruit ze als jongvolwassenen kunnen doorgroeien tot 
dynamische mensen.

De politicus
Een tijdje terug kwam het N-VA-bestuur me opzoeken met de 
vraag om mee te werken aan hun project. Vrij snel zaten we op 
dezelfde golflengte. Bezig zijn met lokale politiek zie ik vooral 
als een vorm van engagement en betrokkenheid. 

De N-VA is uitgegroeid tot een beleidspartij die haar verant-
woordelijkheid ten volle neemt, zowel op nationaal als lokaal 
niveau. N-VA Moorslede-Slyps-Dadizele is een hechte groep met 
open geest en vizier. 

Die openheid straalt uit in hun ambitie om in dialoog een po-
sitief project uit te tekenen en in verbondenheid een bestuur te 
realiseren. 

Deze ambitie is ook de mijne en aan zo’n project wil ik graag 
meewerken. Als de kiezers ons volgend jaar een stevig mandaat 
geven, neem ik met volle goesting die verantwoordelijkheid op 
en ben ik kandidaat-burgemeester. 

Wie mij beter kent, weet dat ik een persoon ben van luisteren, 
kennis en informatie verzamelen, consulteren en pas daarna een 
beslissing nemen die zo breed mogelijk gedragen wordt. 

Zoals het politieke forum zich bij de komende gemeenteraads-
verkiezingen wellicht zal aandienen, ben ik ervan overtuigd dat 
er nood zal zijn aan een verbindingsfiguur, wars van politiek 
machtsspel. In zo’n rol zie ik me perfect functioneren. 

Mia Wyffels - lijstduwer 2018

Enthousiaste ervaring
De mens
Ik ben opgegroeid in het gehucht De Vossemolen. Later volgde 
ik de verpleegsteropleiding in Roeselare. Aansluitend mocht 
ik tot aan mijn brugpensioen werken in het Roeselaarse Heilig 
Hartziekenhuis, het huidige AZ Delta. 

Na mijn huwelijk in 1977 kwamen we in Moorslede wonen. Met 
de geboorte van Peter en Wouter werden het mooie jaren. Het 
onverwacht overlijden van mijn echtgenoot Marc in 1988 bete-
kende het begin van een moeilijke periode. 

In 2000 leerde ik mijn huidige man Wim kennen. Jawel, op een 
politieke studiedag. Ondertussen ben ik opnieuw 16 jaar gehuwd 
en zorgden onze zonen en schoondochters voor schatjes van 
kleinkinderen. 

De politica
Dankzij onder andere Willy Vanderhaeghe en Rik Lievens werd 
ik, naast de zorg voor mijn kinderen, betrokken bij de politiek. 
Het werd een welgekomen engagement. 

Vanaf 1994 mocht ik 6 jaar zetelen in de OCMW-raad en in 
2000 legde ik mijn eed af in de gemeenteraad. Sindsdien werd 
ik elke keer opnieuw verkozen. Ik kreeg in 2012 de kans om 
schepen te worden. 

De voorbije 24 jaar heb ik het vertrouwen gekregen van veel 
inwoners uit onze gemeente. Ik blijf er me bewust van dat ik dit 
elke dag opnieuw moet verdienen. Ik doe aan politiek vanuit een 
groepsgevoel en verantwoordelijkheidszin. 

De mensen die me kennen weten dat ik geen voorstander ben 
van pure machtspolitiek. Met de gemeenteraadsverkiezingen 
krijg je een tijdelijk mandaat om de inwoners te vertegenwoor-
digen en om beslissingen te nemen in het algemeen belang van 
onze gemeente. 

Ik wil tonen dat we ook op een menselijke manier aan politiek 
kunnen doen. Ik ben heel tevreden dat ik dit samen met onze 
lijsttrekker Filiep Terryn en de hele N-VA-groep kan aantonen. 
Als ik zie hoe de N-VA de voorbije 10 jaar is gegroeid in Moor-
slede-Slyps-Dadizele, geeft me dat vertrouwen voor de toekomst 
van onze gemeente. 

Op 14 oktober 2018 wil ik vol enthousiasme een stevige en ge-
dreven groep mensen vooruit duwen. 

Persoonlijk zal ik me 200 procent inzetten voor een laatste 
nieuw mandaat. Als de kiezer de N-VA en mezelf opnieuw de 
kans geeft om een meerderheid te vormen, zal ik graag mijn 
schepenmandaat voortzetten.

  Ondernemend 

  Integer en respectvol 

  Betrokkenheid en 

overleg 

  Dynamisch door  

samenwerken 

  Cultuur en  

kunstminnend

  Luisteren naar  

mensen 

  Sociaalvoelend 

  Sportief 

  Aanspreekbaar 

  Zoeken naar  

oplossingen 

Filiep Terryn, kandidaat-burgemeester 
Breulstraat 17, 8890 Moorslede - tel. 0498/884 422 - filiep.terryn@n-va.be

Mia Wyffels, 24 jaar ervaring in uw belang 
Veldhoekstraat 1a, 8890 Moorslede - tel. 0471/280 930 - mia.wyffels@n-va.be



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

1

Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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
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