
 

Jonge onderneemster uit Olsene maakt CD&V-lijst 

compleet 

 

 

CD&V Zulte stelde de voorbije maanden reeds 9 nieuwe kandidaten voor.  Met de kandidaatstelling van de gedreven en jonge 

mede-zaakvoerder van Kinderschoenenwinkel l’histoire de Celeste, is de lijst compleet.   

 

Nele Cnudde is 31 jaar jong en woont te Olsene in de Oudenaardestraat 11, samen met haar man Ruben Musschoot en haar twee 

dochtertjes Celeste en Rémi.   

 

Met haar diploma sociaal werk en werkervaring in de Thuiszorg en Bijzondere Jeugdzorg weet ze dat onbevooroordeeld luisteren 

essentieel is om wijzigingen, hoe klein dan ook, te bereiken in onze samenleving.  

Nele is een onderneemster van de nieuwe generatie die met haar hippe kinderschoenwinkel l’histoire de Celeste langs de Grote 

Steenweg in Olsene, een echte nicheweg bewandelt en zich met bijzondere schoenmerken weet te onderscheiden van de grootketens.  

Naast haar activiteit als mede-zaakvoerster is ze eveneens full-time actief als notarieel medewerkster bij Notarissen Xavier en Geraldine 

Van den Weghe te Zulte. Door de dagelijks combinatie van deze activiteiten ontmoet Nele heel veel mensen, elk met hun eigen verhaal. 

Het is net deze combinatie die Nele een unieke kijk geeft op onze Zultse gemeenschap.  

Ze is daarnaast één van de drijvende krachten achter evenementen in Zulte zoals “April met haar Roze bril” en “Winterwonderland”. 

“Het doel van deze initiatieven is om de lokale economie in de kijker te plaatsen en een samenhorigheidsgevoel te creëren.” Dit zullen dan 

steeds twee hot items blijven waarvoor zij zich wil engageren. 

Het is ook deze unieke ervaring die Nele ertoe heeft aangezet om zich kandidaat te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

“Er leeft heel wat bij de inwoners van onze gemeente” ervaart ze. Zo wil Nele zich inzetten voor een kwaliteitsvolle heraanleg van een 

dorpskern als die van Olsene. “Een centrum moet levendig zijn en een aangename plaats bieden voor ondernemers, voor ontspanning en 

beleving.” Zij wil dit dan ook met veel enthousiasme en ambitie op zich nemen om verder uit te werken.  

 

Als mama van twee kleine dochtertjes, beseft ze dat de combinatie tussen werk en gezin niet altijd eenvoudig is. Zij wenst dan ook haar 

steentje bij de dragen om verder na te denken over goedgeorganiseerde naschoolse opvang, het eventuele tekort aan kinderopvang en 

een goede verkeersveiligheid op weg naar school. Met haar moto “Durf te doen” wenst ze ook heel duidelijk te gaan voor een “doe 

beleid”. Als zaakvoerster heeft Nele visie en durf om beslissingen te nemen, 2 belangrijke eigenschappen die ongetwijfeld van pas komen 

in de lokale politiek. 

 


