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Beste inwoners van Westerlo

Op zondag 14 oktober kiest u uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad voor de volgende zes jaar. Het bestuur 
van CD&V Westerlo stelde voor deze verkiezingen een zeer sterke en evenwichtige lijst samen:
• 14 vrouwen en 13 mannen
• Twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigplussers
• Ervaren kandidaten en nieuwkomers
• Goede vertegenwoordiging van alle deeldorpen
• Representatief voor studenten, arbeiders, bedienden, zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemers, 

landbouwers, gepensioneerden, enz.
• Bedrijvig in het verenings- en culturele leven
• Sociaal geëngageerd
• Actief in het vrijwilligerswerk
• Bezig met recreatie en sport
• Inzet voor milieu en natuur
• Met aandacht voor de noden van jongeren, andersvaliden en senioren

In deze folder stellen we u de 27 sterke kandidaten van CD&V voor. 

WONEN IN EEN PAREL

 59 jaar
 Tongerlo
 Gehuwd met Sonja Vannuten
 2 kinderen: Ruben en Hanne
 2 kleinkinderen: Feel (3) en Cas (1)
 Burgemeester - Advocaat
  /guyvanhirtum

Guy zit al 30 jaar in de Westelse politiek: eerst als gemeente- 
raadslid (1989-1994), daarna als schepen (1995) en sinds 1996 
als burgemeester. Een zeer populaire en alom gewaardeerde 
burgemeester die meer dan 4000 voorkeursstemmen wist te 
behalen. Guy is voor iedereen bereikbaar en aanspreekbaar. Hij 
staat dicht bij de mensen en de verenigingen van de 7 dorpen 
en leeft met hen mee. Een echte burgervader! Door zijn mensen- 
kennis, ervaring, gevoel voor organisatie en zin voor consensus 
is Guy de beste waarborg voor een goed beleid en behoorlijk 
bestuur. De zeer goede resultaten die de gemeente Westerlo  
behaalde in gerenommeerde tevredenheidsonderzoeken zijn  
hiervan het beste bewijs. Bijna 90% van de inwoners is  
tevreden in en over de gemeente en woont graag in hun dorp.  
Westerlo staat daarmee in de top 10 van Vlaanderen! Guy was 
deze bestuursperiode verantwoordelijk voor het algemeen  
beleid, veiligheid, politie, brandweer, intergemeentelijke 
samenwerking en landbouw. Hij is al vele jaren de vertegen-
woordiger van de gemeente Westerlo in de sterke Kempense  
Intercommunale IOK.

Guy heeft een sportief verleden als speler en voorzitter van  
volleybalclub Tovo uit Tongerlo. Zoon Ruben speelt al 
8 seizoenen bij de topvolleybalclub Roeselare. De twee  
kleinkinderen Feel en Cas zijn de oogappels van de familie.

GUY VAN HIRTUM1

LAURA TOPS2
 21 jaar
 Heultje
 Verpleegkundige
  /laura.tops.165 
  @lauratops_

Laura is de dochter van Tony Tops en Carla Voet en de zus van 
Lucas. Ze woont in Heultje en heeft een kot in Leuven. Laura 
was hoofdleidster bij Chiro Heultje en ze studeert dit jaar af als  
verpleegkundige. Maar Laura is geen stilzitter. Straks zal ze  
terug beginnen volleyballen bij Mendo Booischot en studeert ze  
verder om een master te behalen aan de KU Leuven in het  
sociaal werk en sociaal beleid.

Laura wil zich inzetten voor de jongeren in onze  
gemeente. Ze merkt dat jongeren vaak de stap niet durven 
te zetten om hun wensen te uiten, hier zou ze graag 
een handje mee willen helpen. Laura komt zelf vaak in  
contact met deze groepen. Wanneer dit niet op de Chiro is, is het 
wel op een fuif of ander evenement. Op deze manier wil ze de  
jongeren van de gemeente Westerlo een stem geven, zodat ook 
hun mening wordt gehoord. Als verpleegkundige heeft Laura 
ook aandacht voor de problematiek en bekommernissen van de 
oudere populatie, dit vooral door haar stages en vakantiewerk 
in WZC, thuisverpleging en andere instellingen. Ze engageert 
zich dan ook voluit voor onze senioren.

FILIP VERREZEN3
Filip is sinds 2001 schepen en nam daarbij reeds vele bevoegd-
heden voor zijn rekening. Als schepen van financiën volgde hij 
al die jaren de gemeentelijke financiën nauwgezet op. Daarbij 
werd er ruimte gecreëerd voor grote investeringen zonder de  
gemeentebelastingen te wijzigen. Meer nog, de schuldenlast 
werd gelijktijdig afgebouwd.

Filip is bijzonder gedreven in de taken die hij op zich neemt. De 
voorbije jaren volgde hij als schepen van gebouwen onder meer 
de bouw van het zwembad stipt op. Sociaal engagement is voor 
hem ook niet vreemd. In zijn jongere jaren was hij groepsleider 
van Chiro Oevel (waar hij nog steeds penningmeester is van de 
vzw) en voorzitter van de jeugdraad van Westerlo. De laatste 20 
jaar is hij de grote bezieler van de 48 uren van Oevel. Dankzij 
een tof feestcomité groeide dit uit tot een gezellig evenement. 
Ook bij andere verenigingen zoals onder meer Blauwvoet 
Oevel en de fanfare draagt hij zijn steentje bij. Mensen uit het  
verenigingsleven weten dat ze op hem kunnen terugvallen 
als er ondersteuning nodig is. Filip probeert gedrevenheid en  
gezelligheid te combineren om steeds tot een mooi resultaat te 
komen.

 45 jaar
 Oevel
 Gehuwd met Ann Mariën
 3 kinderen: Hanne (19), Klaas (17) en Tuur (14)
 Schepen - Verzekeringsmakelaar



WILLEM CLAES4
 30 jaar
 Zoerle-Parwijs
 Verloofd met Valerie Vanhove
 Ingenieur
  /willem.claes.50
  @willem_cl

Willem is geboren en getogen in Zoerle-Parwijs en is trots op 
zijn dorp en gemeente. Hij studeerde voor industrieel ingenieur 
en werkt als business manager bij een consultancybedrijf dat  
actief is in de farmaceutische industrie.

Naast voetballen bij VC Torenploeg en fietsen was en is vooral 
Chiro zijn grote passie. Nadat hij actief was bij de leiding van  
Chiro Zoerle, Gewest Kwarekken en Verbond Kempen was  
Willem van 2014 tot 2017 nationaal voorzitter van Chirojeugd 
Vlaanderen. 

Zijn sociaal engagement voor de jeugd en voor onze  
gemeente wil Willem nu graag voortzetten via de politiek.  
Voldoende en kwalitatieve woon- en werkgelegenheid vindt 
Willem belangrijke punten die er mee voor zorgen dat jonge 
mensen graag in onze gemeente wonen en blijven wonen.  
Willem wil mee werken aan een transparant en efficiënt bestuur 
met voldoende inspraak van de Westerlonaren.

KELLY VERBOVEN5
Kelly woonde tot haar vijfde in Zoerle-Parwijs, waar haar  
grootmoeder tot op heden nog steeds woont. Sindsdien woont 
ze in Oosterwijk. Na haar humaniora behaalde zij een diploma 
rechten aan de universiteit van Leuven.

Momenteel werkt ze als advocate en heeft ze samen met haar 
zus Lindsay een eigen advocatenkantoor aan de Olenseweg. 
Kelly is een spontaan en sociaal iemand die graag kort bij 
de mensen staat en oor heeft voor iedereen. Als advocate en 
als schepen weet ze hoe belangrijk het is om mensen bij te  
staan met raad en daad.

Kelly heeft een bijzondere interesse in het reilen en zeilen  
binnen onze gemeente en wil er mee voor helpen zorgen dat 
Westerlo, in al zijn facetten, de Parel van de Kempen blijft. Ze 
heeft ook een groot hart voor dieren en wil zich ook blijven 
inzetten voor hun welzijn.

Kelly is als schepen verantwoordelijk voor onderwijs, kunst- 
onderwijs, kinderopvang, senioren, bibliotheek, internationale 
relaties en ontwikkelingssamenwerking.

 38 jaar
 Oosterwijk
 Samenwonend met Geert
 Schepen - Advocate
  /kelly.verboven
  @kelly_verboven

EVELIEN BELMANS6
 33 jaar
 Westerlo-Centrum
 Samenwonend met Tom Riské
 2 kinderen: Ella (5) en Stan (1,5) 
 Voorzitster gemeenteraad - Hoofdopvoeder MPI
  /evelien.belmans.90
  @evelienbelmanss

Evelien is de dochter van Marc Belmans, de vroegere drukker. 
Evelien werkt als woningverantwoordelijke (hoofdopvoeder) 
in een instelling voor mensen met een beperking, het MPI in  
Oosterlo.

Ze was actief bij de Chiro en gedurende vijf jaar voorzitster 
van het jeugdhuis Phoenix. Op beleidsvlak heeft ze dan ook 
een bijzondere aandacht voor de jongeren en de jongeren- 
problematiek evenals voor mensen met een beperking.

Met enkele vrienden zet Evelien zich al enkele jaren in voor het 
goede doel ‘Kom op tegen kanker’. Elk jaar voorzien zij Westerlo 
van de azaleaplantjes in september. Verder draagt Evelien haar 
steentje bij in het oudercomité van Het Rietje in Westerlo, waar 
haar dochter in de kleuterklas zit.

KRISTOF WELTERS7
Als OCMW-voorzitter en schepen richtte Kristof het Lokaal  
Dienstencentrum TerHarte op. Het Huis van het Kind, dat als 
een voorbeeld voor Vlaanderen geldt, vindt Kristof één van de  
mooiste verwezenlijkingen. Hij is de vader van ‘Westerlo,  
hartveilige gemeente’. Als schepen van gezondheid was de 
plaatsing van AED-toestellen voor hem een topprioriteit. Als 
schepen van cultuur verbond hij lokale economie en cultuur via 
het poëzieproject met gedichten in de etalages en de culturele 
ondersteuning van de Happy Shopping Days. Kristof vindt een 
bruisende gemeente belangrijk! Samen met de cultuurraad en 
Toerisme Westerlo werkte hij aan een zomerprogrammatie.  
Cultuur is belangrijk in Kristof’s leven. Hij volgde een  
theateropleiding, speelde bij verschillende gezelschappen en 
stond zelfs een aantal keren tot ver in het buitenland op de  
planken. De laatste jaren is hij actief bij theatergezelschap Kunst 
& Geest in Westerlo. Kristof is een man van het volk. Tussen de 
mensen voelt hij zich thuis en je vindt hem dan ook op talloze 
activiteiten in onze gemeente. Kristof wil blijven werken aan een 
bruisend Westerlo waar iedereen meetelt.

 39 jaar
 Heultje
 Gehuwd met Sofie Vervloet
 2 kinderen: Alexander (10) en Helena (8)
 Schepen - Leerkracht
  /kristof.welters
  @kristof.welters



WINNY VAN CALSTER8
 48 jaar
 Voortkapel
 Gehuwd met Jef Janssens
 3 kinderen: Stien (20), Cisse (15) en Stan (11)
 Gemeenteraadslid - Dossierbeheerder bij 

ABF Kempen 
  /winnyvc
  @winnyvancalster

Winny is geboren en getogen in Voortkapel, waar ze met haar 
gezin intensief deelneemt aan het verenigingsleven. Zo zijn ze 
onder meer lid van De Dabbers, TC Voortkapel, Gezinsbond en 
KWB. Wekelijks staat Winny langs de zijlijn om voor haar zonen 
te supporteren bij KFC Tongerlo. In haar jeugd was ze lid en 
leidster bij Chiro Sjaloom. Cisse en Stan hebben deze microbe 
overgenomen bij Chiro Kontakt, waar Winny een tijdlang deel 
uitmaakte van de ouderraad.

Na de verkiezingen van 2012 werd Winny gemeenteraadslid 
en ondervoorzitster van CD&V Westerlo. Daarnaast is ze lid 
van de politieraad en de raad van bestuur van AGB Westerlo, 
en was ze gedurende de eerste drie jaren van deze legislatuur  
voorzitster van de gemeenteraadscommissie intergemeentelijke  
samenwerking, financiën en infrastructuurwerken.

Winny is gepassioneerd door cijfers en via haar kinderen komt 
ze bijna dagelijks in contact met onderwijs, kinderopvang, 
sportclubs en jeugdbewegingen. Daarnaast houdt ze van een 
actief verenigingsleven.

PAUL HELSEN9
Paul is afkomstig van Zoerle-Parwijs, maar woont al meer dan 
30 jaar in Voortkapel. Hij werkt bij CM regio Mechelen-Turnhout 
waar hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse werking in de  
gemeenten Westerlo, Herselt, Hulshout en Geel. Zijn hobby’s zijn 
wandelen, fietsen, tennissen, kamperen en voetbal.

Het verenigingsleven ligt Paul nauw aan het hart. Het zijn deze 
verenigingen die Westerlo nog bruisender maken en die ook 
voor de nodige verbondenheid zorgen. Paul is zelf nog actief 
als voorzitter van zaalvoetbalclub Geel-Zwart, als lid van de  
beheerraad van het Gildenhuis in Westerlo, als bestuurs-
lid van Samana, CM, Beweging.net, de sociale huisvestings- 
maatschappij Zonnige Kempen en als lid van KWB en TC  
Voortkapel. Daarnaast wil Paul zich nu ook heel graag  
engageren om mee te werken aan het gemeentelijk beleid.  
Vanuit zijn werkveld merkt hij dat er nog noden zijn die hij de 
volgende zes jaar bespreekbaar wil maken. De domeinen die 
hem zeker aanspreken zijn welzijn en gezondheid, (sociale)  
huisvesting, mobiliteit en zorg.

 56 jaar
 Voortkapel
 Gehuwd met Christel Schoors
 2 kinderen: Steven (33) en Ellen (31)
 2 kleinkinderen: Lenn (6) en Louise (2)
 Bediende CM
  /paul.helsen.98

WIM DAMS10
 49 jaar
 Voortkapel
 Gehuwd met Kirsten Teubner
 2 kinderen: Luka (17) en Mira(13)
 Architect-Stedenbouwkundige
  /wim.dams.355
  @wim.dams

Wim is geboren en getogen in Tongerlo, maar woont intussen 
al 17 jaar in Voortkapel. Gemeentepolitiek is Wim van kleins af  
bijgebracht, als kleinzoon van Louis Michiels, voormalig  
schepen van Tongerlo en gemeenteraadslid van Westerlo. In 
zijn jeugd was Wim actief als voetballer bij KFC Tongerlo, HSV en  
Victoria. Hij was ook bij de Chiro, van sloeber tot leider. 

Wim werkt al 25 jaar als architect-stedenbouwkundige. Met die  
kennis wil hij de nodige aandacht geven aan het handhaven 
van het groene imago van Westerlo en voldoende ruimte laten 
voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van onze prachtige  
dorpen die de Parel der Kempen vormen. Zowel jong als oud 
moet zich thuis kunnen voelen in hun dorp en onze gemeente. 
De zorg voor bejaarden, alsook de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de jeugd, zijn twee belangrijke onderwerpen die tevens de 
nodige aandacht vragen en waar Wim zich voor wil engageren. 
Wim is een man die tussen de mensen staat. Via de vele sociale 
contacten die hij heeft, weet hij wat er leeft onder de mensen en 
probeert hij antwoorden te vinden op de gestelde problemen.

MARIE MICHIELS11
Marie groeide op in de Leyse Hoevewijk en woont sinds 2007 
in de Meulemanslaan in Tongerlo. In 2006 studeerde Marie af 
als licentiate in de sociale wetenschappen. Vandaag werkt ze 
als adjunct-kantoordirecteur bij ADMB/Liantis. Bij Chiro Rafiki  
Tongerlo legde Marie de basis voor haar sociale engagement. 
Ze bouwde er hechte vriendschappen op, zette er de eerste  
stappen in het nemen van verantwoordelijkheden en ging al 
mee als kookouder. Sinds de oprichting van Westerlo Swimming 
Team zet ze zich actief in voor de club.

Voor Marie verdient iedereen een waardige plaats in onze  
gemeente. Ze is zich ervan bewust dat jongeren ook een stem 
hebben, ze weet dat niet elk gezin bestaat uit man, vrouw en 
twee kinderen en dat senioren bezorgd zijn over hun oude 
dag. Marie wil zich inzetten voor een sociale en duurzame  
samenleving. Onze gemeente biedt al een mooi kader tot  
opgroeien, sporten, ontwikkelen, feesten, werken, ontspannen, 
wonen en ze wil dit in de toekomst verder zetten. Marie wil in de 
komende ambtsperiode graag een aanspreekpunt zijn voor alle 
Westelse inwoners.

 35 jaar
 Tongerlo
 Samenwonend met Jeroen Van Bael
 2 kinderen: Mil (8) en Bes (4)
 Adjunct-kantoordirecteur
  /marie.michiels.9
  @mariemichiels



RUBEN VERMEULEN12
 23 jaar
 Tongerlo
 Vriend van Ans Vissers
 Fotolasser
  /ruben.vermeulen.52
  @ruben.vermeulen.52 

Ruben Vermeulen is 23 jaar en woont nog bij zijn ouders in 
Tongerlo. Hij studeerde een zevende jaar fotolassen en werkt 
ondertussen al vier jaar bij Smederij Thys. Zijn vader Geert is  
adjunct-directeur bij CVO De Oranjerie, zijn moeder Lutgard is 
postbode in Tongerlo.

Ruben is al meer dan 11 jaar actief bij KLJ Tongerlo, 
waar hij zijn vriendin leerde kennen. KLJ is dan ook zijn 
grote passie. Ruben is immers al zes jaar leider van de  
jongeren en gedurende vier jaar was hij hoofdleider. Hij is 
vanuit KLJ Tongerlo nauw betrokken bij de organisatie van het  
Tongels Dorpsfeest. Ruben zet zich erg in om er elk jaar weer een  
succes van te maken. Daarnaast is hij graag betrokken bij  
andere evenementen in en rond onze gemeente. Ruben stelt 
zich nu met veel enthousiasme een eerste keer kandidaat voor 
de gemeenteraadsverkiezingen en versterkt daarmee ook onze 
jongerenafdeling.

HARRI VERBRAECKEN13
 72 jaar
 Tongerlo
 Gehuwd met Maria Theys
 Gemeente- en OCMW-raadslid
 Gepensioneerd

Harri is gepensioneerd maar nog bijzonder actief, net 
als zijn vrouw. Steeds met de fiets onderweg is hij voor  
iedereen aanspreekbaar en bereikbaar. Hij is de stichter van de  
Westelse sportraad, waarvan hij jarenlang de voorzitter was. 
Hij is nog steeds verzorger bij KFC Tongerlo, voorzitter van 
de oudstrijdersbond afdeling Westerlo en is actief lid bij  
Beweging.net, KWB, OKRA Tongerlo, Ziekenzorg en het  
parochieteam. Verder is hij ook voorzitter van de NSB afdeling 
Tongerlo, lid van de BCS dienst, het LAC comité en lid van de  
beheersraad van de Geelse Bouwmaatschappij.

Harri is een sociaal geëngageerd man die veel doet voor de  
sociale huisvesting en die altijd bereid is om te luisteren, die tijd 
maakt en respect toont voor ieder persoon. Harri wil zich verder 
inzetten voor zijn Tongerlo en alle inwoners van Westerlo.

TINNE WUYTS14
 37 jaar
 Tongerlo
 Gehuwd met Gerry Van Loock
 Schepen - Verzekeringsbediende
  /tinne.wuyts
  @tinnewuyts

Tinne is afkomstig van Trienenkant en woont samen met  
Gerry op het de Trannoyplein in Tongerlo. Aan de Plantijn  
Hogeschool in Antwerpen behaalde zij haar diploma  
bedrijfsmanagement-rechtspraktijk, gevolgd door een graduaat  
verzekeringen. Al vele jaren is Tinne werkzaam in een  
verzekeringskantoor binnen de gemeente Westerlo.

Sinds 1 januari 2013 is Tinne als schepen verantwoordelijk voor 
burgerzaken, jeugd, personeel, andersvaliden, gelijke kansen en 
dierenwelzijn. Dat ze een “bezige bij” is, blijkt alleen al uit haar 
sociaal engagement binnen het verenigingsleven, waar Tinne 
bestuurslid is binnen verschillende “Tongelse” verenigingen. 
Samen met andere toegewijde vrijwilligers organiseert Tinne 
eveneens de uitbating van parochiezaal ‘Tongelhof’, de plaats 
waar vele Tongelse verenigingen zich “thuis” voelen.

Als spontane en vriendelijke vrouw wil Tinne de mensen 
met raad en daad bijstaan, zeker wanneer deze met sociaal- 
juridische problemen worden geconfronteerd. Tinne is tevens 
voorzitster van Jong CD&V Westerlo.

CLYDE TAI-APIN15
Clyde is geboren in Paramaribo als tweede van vier kinderen 
en op 21-jarige leeftijd naar België gekomen om in Antwerpen 
farmacie te studeren. Zodoende is hij apotheker geworden en 
samen met Katleen eigenaar van apotheek Zoerle Pharma in 
Zoerle-Parwijs. Zo komt hij dagelijks in contact met heel wat 
mensen, waardoor hij altijd een idee heeft van wat de mensen 
bezig houdt. Met een luisterend oor komt hij te weten waar de 
nood wat hoger is en een beetje extra hulp welkom is.

Momenteel is Clyde politiek actief als schepen van sociale  
zaken, volksgezondheid en OCMW-voorzitter. In het verleden 
was hij een actieve sporter en nu doet hij als hobby regelmatig 
aan tennis, basketbal en fietsen. Met een positieve kijk op de 
wereld, wat gezond relativeringsvermogen en begaan met de  
lokale problemen en bekommernissen probeert Clyde zijn 
steentje bij te dragen. Ervan overtuigd dat de sterkte van 
een team ligt in de samenwerking stelt hij zich op 14 oktober  
verkiesbaar op de lijst van CD&V Westerlo.

 48 jaar
 Zoerle-Parwijs
 Partner van Katleen De Wijn
 3 kinderen: Gilles (14), Vincent (11) en Olivia (8)
 OCMW-voorzitter - Apotheker
  /clyde.taiapin
  @clyde_taiapin



ISABELLE PEETERS16
 35 jaar
 Zoerle-Parwijs
 Gehuwd met Jimmy Van Kerckhoven
 2 kinderen: Fran (8) en Renz (6)
  /isabelle.peeters.96
  @peeters42

Isabelle is afkomstig uit Laakdal maar woont al 11 jaar in  
Zoerle-Parwijs met haar man Jimmy, een echte Zoelenaar.  
Ze volgde een opleiding tot zorgkundige. Op dit ogenblik  
revalideert Isabelle van een zware rugoperatie. Ze was 
vroeger erg sportief en heeft nog steeds veel belang-
stelling voor heel wat sporten. Zo volgt ze darts, volleybal,  
tennis en voetbal op de voet en natuurlijk ook haar dochter Fran bij  
dansstudio Shake.

Isabelle vindt Westerlo een sportieve gemeente en wil dit 
graag zo houden door het ondersteunen van sportclubs, de  
sportinfrastructuur en het aanzetten van jongeren tot sporten.

Jonge gezinnen hebben het vaak niet makkelijk om werk en 
gezin te combineren of om financieel rond te komen. Ook voor 
deze gezinnen wil Isabelle zich graag inzetten. Ook ouderen en 
ouderenzorg vindt ze belangrijk. Gezien het aantal ouderen in 
onze gemeente de volgende jaren enkel zal toenemen is het  
belangrijk dat ook hieraan de nodige aandacht wordt besteed. 

STEFANIE JANSSENS17
Stefanie is geboren en getogen in Heultje en gehuwd met  
Steven Luyten. Samen hebben ze een dochtertje van acht jaar. 
Ze is onderwijzeres en voedings- en gezondheidsconsulente en 
werkt momenteel als Office Administrator. Als oud-chirolid heeft 
ze nog steeds een hechte groep vrienden waarmee ze graag een 
stapje in de wereld zet.

Stefanie is een spring-in-’t-veld die houdt van het ‘goede’  
leven, maar hierbij gezondheid nooit echt uit het oog verliest. 
Ze vindt het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn bij hun 
vrienden en familie en dat ze zich kunnen ontplooien in eigen 
omgeving. Dit zowel op sportief, cultureel als toeristisch gebied.  
Lekker eten en drinken, heerlijk sporten, vrolijk feesten of genieten 
van een voorstelling, daar gaat ze voor. Met haar positiviteit en  
levenslust wil ze graag bijdragen aan een gezonde, doch  
bourgondische gemeente!

 35 jaar
 Heultje
 Gehuwd met Steven Luyten
 Office administrator
  /stefanie.janssens.3

LIEF VAN DINGENEN18
 67 jaar
 Heultje
 Gehuwd met Harry Plettinx
 4 kinderen, 7 kleinkinderen
 Gepensioneerd 
  /lvandingenen1

Lief is geboren in Tongerlo en heeft er haar kinderjaren  
doorgebracht. Ze gaf les in Lier en werd daarna meewerkende 
echtgenote in de dierenartspraktijk van Harry. Ze woont 41 
jaar in Heultje en was actief in onder meer het oudercomité, bij 
Ziekenzorg, het Westels Atelier en de basiseducatie. Lief is nog 
steeds actief bij KVLV, 16 jaar als voorzitster en nu ook als lid van 
de algemene vergadering. Ook de vredesgemeenschap van San 
Jose de Apartado ligt haar nauw aan het hart.

Voor Lief verdienen verenigingen en vrijwilligers op alle 
gebied steun en respect. Zij zijn de dynamiek van onze  
gemeente. Maar vooral ook de leefbaarheid van onze deeldorpen  
vindt ze belangrijk. Een dorp is de ‘thuis’ voor allen, jongeren 
en ouderen. Betaalbare woningen, bejaardenwoningen, zwaar 
verkeer, mobiliteit en middenstand vragen onze aandacht. Als 
60-plusser wil Lief haar ervaringen delen over al de generaties 
heen. Graag zou ze in de gemeenteraad een stem geven aan de  
verwachtingen van onze vele senioren. En vooral: Lief wil onder 
de mensen zijn!

ANN VAN GELDER19
Ann is opgegroeid in Oosterwijk als dochter van Fons Van Gelder 
en Agnes Hendrickx. Sedert 11 jaar woont Ann in Oevel. Hier ging 
ze ook tot haar 12de naar school omdat haar mama, juf Agnes, 
er lesgaf in het 1ste leerjaar. In oktober verhuist ze terug naar 
haar ouderlijk huis in Oosterwijk dat werd omgebouwd tot een 
zorgwoning voor haar en haar mama. In haar vrije tijd maakt Ann 
graag tijd vrij voor haar familie. Daarnaast is ze verantwoordelijk 
voor de vormselcatechese in Oosterwijk en Oevel, die jongeren 
voorbereidt op hun grote dag en hen tevens enkele belangrijke 
waarden en normen bijbrengt voor hun verdere leven.

Ann vindt het verenigingsleven, waarin ze ook zelf actief is, 
een belangrijke schakel in de samenleving, omdat dit leidt tot  
vriendschappen voor leuke tijden maar ook in moeilijke dagen. 
Met de ervaringen die Ann heeft als diensthoofd van de sociale 
dienst op het OCMW van Begijnendijk en met wat ze ziet en hoort 
tijdens haar vrije tijd, hoopt ze mee te kunnen werken aan een 
Westerlo waar het goed is en blijft om te wonen!

 45 jaar
 Oosterwijk
 Alleenstaande
 Sociaal verpleegkundige
  /ann.vangelder



NIELS VAN HOUDT20
 24 jaar
 Voortkapel
 Zaakvoerder Brasserie Het Trefpunt
  /niels.vanhoudt.1De vrije tijd van Niels staat volledig in het teken van de jeugd. 

Zo was Niels de afgelopen jaren hoofdleider van Chiro Kontakt, 
waar hij momenteel nog actief is als leider. Bovendien was hij 
een van de drijvende krachten van het Kapelkade-comité.

Daarnaast is hij de huidige voorzitter van onze gemeentelijke 
jeugdraad, waardoor hij mee vorm gaf aan het jeugdbeleid in 
Westerlo. Sinds enkele jaren speelt hij ook toneel bij Kultuur 
Kwadraat, een afdeling van Gezinsbond Voortkapel.

Na zijn studies was Niels een tijdlang actief in de  
verzekeringssector, maar recent ontdekte hij dat zijn passie  
elders lag. Zo is hij sinds februari zaakvoerder van Brasserie Het 
Trefpunt, gelegen aan supermarkt Carrefour in Voortkapel. Daar 
neemt Niels meestal de bediening in de zaak voor zijn rekening, 
waardoor hij geregeld in contact komt met zijn klanten en zo op 
de hoogte blijft van wat er leeft bij de mensen. Niels zet nu met 
veel enthousiasme de stap naar de lokale politiek, zodat hij ook 
daar zijn steentje kan bijdragen!

MARLEEN NEVELSTEEN21
Marleen werkte 19 jaar lang actief mee op het landbouw- 
bedrijf (melkvee). Intussen baat ze al zeven jaar samen met haar 
man de ‘Traiteur – Slagerij’ uit in het hartje van Oevel. 

Haar favoriete hobby is koken. Ze zette zich zeven jaar lang  
belangeloos in als kookmama van Chiro Oevel. Ook fietsen 
door de mooie wegen van onze Kempen is een hobby die zowel  
Marleen als haar man zeer graag uitoefenen.

Aangezien ze zelf nog actief was in de landbouw en Marleen 
zoals andere middenstanders dagelijks in contact komt met 
de mensen en de jeugd uit haar dorp, wil ze voor iedereen  
(middenstanders, landbouwers, gepensioneerden, jeugd, enz.) 
een aanspreekpunt zijn! Marleen is super gemotiveerd om, 
als inwoner van Westerlo, daar waar nodig haar steentje bij te  
dragen voor onze prachtige gemeente.

 41 jaar
 Oevel
 Gehuwd met Geert Theys
 3 kinderen: Lisa (22), Jana (19) en Jante (17)
 Zelfstandig traiteur, kok, slager
  /marleen.nevelsteen

HANS VAN LOMMEL22
 48 jaar
 Oevel
 Gehuwd met Ann Van Herck
 3 kinderen: Chiel (20), Cobe (18) en Fleur (16)
 Leerkracht
  /hans.vanlommel.1

Hans is zelfkritisch, een harde werker en dus kan hij ook kritisch 
zijn voor zijn omgeving. Hij stelt regelmatig de zaken in vraag en 
holt niet mee met de ‘gangbare mening’! Hij heeft zijn roots in de 
jeugdbeweging en weet dan ook perfect wat het betekent om ‘in 
groep te functioneren’. Vanuit die achtergrond durft hij de jeugd 
vandaag alle kansen te geven, wat niet meer evident is in deze  
tijden! Bovendien offert hij graag een deel van zijn vrije tijd op 
als kookouder van Chiro Oevel.

Hans is nooit aan de zijlijn blijven staan. Zijn engagement voor 
de zaken die hem nauw aan het hart liggen, is gekend! Daar-
om heeft hij besloten om de sprong naar de politiek te wagen.  
Commentaar leveren aan de zijlijn is makkelijk, jezelf 
smijten getuigt van enige moed! Hans heeft een sterk  
organisatievermogen, als leerkracht en drijvende kracht in 
Kogeka Sint-Jozef Geel, maar ook als ondernemer en in vele  
lokale dorpsevenementen. Hij durft ook genieten met zijn gezin, 
want een gezond evenwicht is meer dan ooit nodig.

SUSY JANSSENS23
Susy’s roots liggen in Oevel. Haar vader groeide op in een 
boerderij in Duitschool. Sinds 1999 woont ze zelf in de  
Dennenstraat, samen met haar man Ruben Aerts en kinderen 
Staf en Nel. Susy geeft wiskunde en godsdienst in kOsh aan  
jongeren van 12 tot 14 jaar. Ruben (godsdienstleraar) en Susy 
zetten elk jaar via de school hun schouders onder de Damiaan-
actie. 

Susy is actief en sociaal. In haar vrije tijd doet ze aan aquagym, 
badminton en gaat ze joggen. Voor een wandel- of fietstocht 
met het gezin of vriendinnen is ze altijd te vinden. Susy en haar 
gezin zijn fervente voetbalsupporters. Vaak zie je hen op de  
terreinen van Blauwvoet Oevel waar Staf voetbalt en keept. 
Hij volgt de richting Moderne in Sila Westerlo. Nel zit op school 
in Het Lo in Oevel. Ze speelt piano, volgt tekenschool en  
Chiro. Susy ziet het goede in elke mens en is positief ingesteld.  
Vanuit haar beroepsinteresse is ze begaan met jongeren en wil 
ze het “WIJ” zetten tegenover het alomtegenwoordige “ik-ik-ik”.  
Westerlo is een aangename en gezellige plek om te wonen en ze 
wil graag meewerken aan de toekomst van onze gemeente!

 45 jaar
 Oevel
 Gehuwd met Ruben Aerts
 2 kinderen: Staf (13) en Nel (11)
 Leerkracht



NANCY VERHAEGEN24
 55 jaar
 Westerlo-Centrum
 Weduwe van Jef Aerts
  /verhaeggenn1 Nancy is 55 jaar en weduwe van Jef Aerts. Ze is in Westerlo 

vooral bekend als de vorige sympathieke eigenaar van horeca-
zaak Sooi van ’t Hof. Sinds 2012 engageert Nancy zich ook als 
bestuurslid van ziekenzorg Samana, waarbij ze zich inzet om 
regelmatig op ziekenbezoek te gaan. Vanuit die ervaring wil ze 
graag het aanspreekpunt zijn voor ouderen en kwetsbaren in 
onze gemeente. Daarnaast is ze al geruime tijd actief bij KWB. 

Als jonge oma van drie kleinkinderen is Nancy uiteraard  
gevoelig voor thema’s als verkeersveiligheid, onderwijs, en 
speel- en sportmogelijkheden voor onze kleinste inwoners. Als 
vroegere zelfstandige vindt Nancy het ook belangrijk dat jonge 
starters en zelfstandigen alle nodige ondersteuning krijgen 
om hun zaak uit te bouwen, omdat dit zorgt voor meer én een  
sterkere lokale handel. Dankzij CD&V is Westerlo de voorbije  
decennia echt een aangenaam dorp geworden, waar het fijn 
is om te wonen. Nancy wil nu als kandidaat de komende jaren 
mee aan de kar trekken om samen met de rest van onze ploeg 
Westerlo nog mooier, gezelliger én leuker te maken.

ANNELIEN BEHEYDT25
Het grootste deel van haar vrije tijd besteedt Annelien aan Chiro. 
Zeven jaar lang was ze leidster bij Chiro Kreato en momenteel is 
ze nog actief als groepsleiding bij gewest Kwarekken. Daarnaast 
speelt ze al enkele jaren toneel bij de Tongelse toneelgroep  
Podium ‘82. Door haar verantwoordelijkheden bij de Chiro 
heeft Annelien nog veel contact met de Westelse jeugd. Omdat 
ze weet wat er bij hen leeft, wil ze voor de jeugd een stem zijn 
om hen alle kansen te blijven bieden in Westerlo, zodat ze zich  
verder kunnen blijven ontwikkelen in onze parel van de  
Kempen. 

Tot slot wil Annelien aan de jongeren bewijzen dat  
politiek zeker niet saai hoeft te zijn. Door hen duidelijk te maken 
dat er geluisterd wordt naar hun ideeën en voorstellen, hoopt ze 
er zo mee voor te zorgen dat politiek een ‘hipper’ imago krijgt.

 25 jaar
 Westerlo-Centrum
 Logopediste
  /annelien.beheydt
  @annelienbeheydt

LOWIE THYS26
 55 jaar
 Westerlo-Centrum
 Gehuwd met Greet Weckhuysen
 2 kinderen: Achille (21) en Lena (19)
 Gemeente- en OCMW-raadslid, 3 jaar schepen
  /lowie.thys
  @lowiethys

Met zijn fiets doorkruist Lowie heel Westerlo. Zo merkt hij vaak 
verbeterpunten op aan wegen en openbare gebouwen. Hij  
ontmoet veel mensen die hem aanspreken. Hij heeft steeds een 
luisterend oor en helpt de mensen met plezier verder. 

Lowie is actief in het verenigingsleven, jogt wekelijks door de  
Westelse bossen en toert regelmatig met de racefiets. Met 18 jaar  
ervaring als gemeenteraadslid en bestuurslid van de  
huisvestingsmaatschappij ‘Zonnige Kempen’ weet Lowie van 
aanpakken. Drie jaar mocht hij een schepenambt opnemen 
met de bevoegdheden wonen, tewerkstelling en toerisme. De 
oprichting van een woonloket, de verhuis van het toerisme- 
kantoor en het herlokaliseren van de schilderswandeling 
kon hij mee realiseren. Lowie zetelde drie jaar als OCMW- 
raadslid en was lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Dit  
combineerde hij met zijn job als klusjesman in verschillende  
vrije basisscholen van Westerlo en met zijn gezin met twee  
topkinderen: Achille en Lena.

MAURICE VAN HEMELEN27
Maurice is geboren in Heultje. Hij werkte bijna 37 jaar bij het 
OCMW als diensthoofd van de sociale dienst waar hij bijna even 
lang secretaris van de bejaardenraad was. Als voorzitter van de 
seniorenraad en door zijn verschillende activiteiten als vrijwil-
liger heeft Maurice niet alleen voeling met het dagelijks leven in 
onze gemeente, hij is ermee verweven. Hij wordt dan ook be-
schouwd als een ‘wereld’beroemde Westelnaar. Maurice nam 
slechts eenmaal deel aan verkiezingen waarna hij van 2006 tot 
2012 (met 1499! voorkeurstemmen) schepen van sociale zaken, 
onderwijs, huisvesting en personeel was en daardoor ook lid 
van het directiecomité van de Geelse Huisvesting en voorzitter 
van de scholengemeenschap “Scholen aan de Nete”. 

De voornaamste hobby van Maurice is sporten. Hij voetbalde 
en was stichter van de volleybalclub Hollandsedreef, maar hij is 
het meest bekend als loper (13 marathons). Nog elke dag loopt 
hij 10 kilometer. Maurice besteedt bijzondere aandacht aan  
senioren en de vergrijzing, kansarmoede, welzijn voor iedereen, 
huisvesting en sport.

 71 jaar
 Westerlo-Centrum
 Gehuwd met Agnes Pals
 3 kinderen, 2 stiefkinderen, 9 kleinkinderen
 Gepensioneerd
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Je kan op meerdere  
kandidaten 

op dezelfde lijst 
stemmen door 

hun namen aan te 
klikken!

VAN HIRTUM GUY TAI-APIN CLYDE

TOPS LAURA PEETERS ISABELLE

VERREZEN FILIP JANSSENS STEFANIE

CLAES WILLEM PLETTINX-VAN DINGENEN LIEF

VERBOVEN KELLY VAN GELDER ANN

BELMANS EVELIEN VAN HOUDT NIELS

WELTERS KRISTOF NEVELSTEEN MARLEEN

VAN CALSTER WINNY VAN LOMMEL HANS

HELSEN PAUL JANSSENS SUSY

DAMS WIM VERHAEGEN NANCY

MICHIELS MARIE BEHEYDT ANNELIEN

VERMEULEN RUBEN THYS LOWIE

VERBRAECKEN HARRI VAN HEMELEN MAURICE

WUYTS TINNE

1 15

9 23

5 19

13 27

3 17

11 25

7 21

2 16

10 24

6 20
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4 18

12 26

8 22

 PETER.  
 BELLENS. 

PLAATS

1
SAMEN KNOKKEN
VOOR DE KEMPEN

PROVINCIE ANTWERPEN

PLAATS

2
 KATHLEEN.  
 HELSEN. 
> 53 jaar, Herselt
> Vlaams parlementslid en schepen
> Een gemeente heeft voor een goede 

mobiliteit baat bij een sterke provincie.

> 52 jaar, Retie
> Verbindend directeur bij KOGEKA  

en provincieraadslid
> Onze provincie heeft een boon  

voor de fietsers.

 NICOLE.  
 BOONEN. 

PLAATS

3

> 42 jaar, Hoogstraten
> Advocate en gemeenteraadslid
> Een provincie die inzet op een leefbaar, 

werkbaar en aangenaam platteland. 

 HILDE.  
 VERMEIREN. 

PLAATS

4

 MICHAËL.  
 MAES. 

PLAATS

6

> 28 jaar, Beerse
> Ingenieur
> Investeren in ONZE toekomst.

 LUC.  
 VAN CRAENENDONCK. 
> 61 jaar, Mol 
> Zelfstandig marktkramer en  

gemeenteraadslid
> Van 2003 tot 2015 schepen Mol
> In onze provincie kan iedereen mee.

PLAATS

7

> 27 jaar, Ravels
> Leerkracht secundair onderwijs en  

gemeenteraadslid
> De Kempen als een verzameling van 

levendige dorpen.

PLAATS

8
 NIC.  
 ANDRIESSEN. 

> 45 jaar, Herentals 
> Schepen en provincieraadslid 
> Een provincie als regisseur voor een 

duurzame en warme samenleving.

 MIEN.  
 VAN OLMEN. 

PLAATS

9

> 36 jaar, Turnhout
> Werkleider stad Turnhout
> Meer regionale accenten  

in het provinciaal beleid.

 TOM.  
 LEMMENS. 

PLAATS

5


