


1 ENGELEN Jos
2 CORNELIS Lieve
3 VERHEYEN Roger
4 MELIS Jan
5 TORDOOR Jos
6 GEUDENS Nele

7 VAN DE WEYER Koen
8 VAN BECELAERE Gunther
9 BOVEN Mariette
10 VAN HAL Paula
11 VERAGHTERT Jef
12 VAN HERCK Hildegarde

13 WUYTS Anja
14 GOOS Karel
15 VAN GENECHTEN Veronique
16 TIELEMANS François
17 BEYENS Jana
18 CLAESSEN Erica

19 SOMMEN Ingrid
20 VAN SWEEVELT Cyriel
21 HOES Johan
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Uw CD kandidaten van nr. 1 tot nr. 21, samen verder voor Meerhout!



Beste Meerhoutenaar,

“Samen kiezen voor Meerhout”, was onze slogan voor de verkiezingen in 2006.

Gedurende de voorbije 6 jaren hebben we samen met u het beste van onszelf
gegeven om ons programma voor u waar te maken. Vele concrete projecten
werden gerealiseerd, zoals u al kon lezen in onze folder met realisaties.

Dit wil CD-Meerhout  de volgende jaren met u verder zetten, vandaar onze slogan
“Samen verder”.  Hierover informeren we u de volgende weken verder. 

Op 14 oktober vinden opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op die dag
kiest u voor de mensen, die de volgende 6 jaar Meerhout zullen besturen. Voor
Meerhout is dit dus een belangrijke dag.

Naast een programma moet u ook kunnen rekenen op een ploeg,
die bereid is dit programma waar te maken.

Een ploeg waar u kan op vertrouwen, 

Een ploeg die er zal staan, voor u, samen met u.

Want, wat we samen doen, doen we beter.

Als burgemeester ben ik dan ook echt fier om zulk een ploeg van 
21 enthousiaste en bekwame kandidaten te mogen aanvoeren. 
Samen met u willen deze kandidaten de taak opnemen om 
verder te bouwen aan onze mooie gemeente.

Graag stel ik ze aan u voor, 
Ze verdienen uw vertrouwen en uw stem.

Jos Engelen

Burgemeester



Uw CD kandidaten willen samen verder bouwen  
aan Meerhout…
waar het goed leven, 

wonen en werken is!



Jos Engelen
Li jst t rekker CD

Eenvoud in de politiek voor u

Gegroeid uit het verenigingsleven ben ik mij via de politiek
blijven inspannen voor het welzijn van onze gemeenschap.

Als schepen heb ik me de voorbije jaren voornamelijk ingezet
voor het groenonderhoud en alles wat maar te maken heeft
met huisvesting en ruimtelijke ordening.

Als burgemeester is mijn taak uiteraard veel uitgebreider en
met uw steun zou ik mij verder voltijds en in alle eenvoud
willen blijven inzetten om het wonen, werken en samenleven
in Meerhout aangenaam te houden.

Hierbij kan ik eveneens rekenen op de volle steun van
familie, vrienden en uiteraard op de bijzonder sterke en
kwaliteitsvolle kandidaten op de CD-lijst.

Jos Engelen, 58 jaar
Gehuwd met Juliette Noels en vader van An, Geert en
Marjan en opa van Mathias, Tibeau, Pepijn, Maxim en Eva

Notarisbediende
Burgemeester
Bestuurslid Ziekenzorg Meerhout-Berg, 
lid KWB Meerhout-Berg

Rooiaarde 38
014/30.88.37
jos-engelen@skynet.be



Lieve Cornelis
2de plaats l i js t  CD

Landelijke geborgenheid
Dit gevoel wil ik met jullie delen!

Het platteland is een gebied dat ons gemeenschapsdiensten verschaft:
een mooi landschap, rust en verpozing, ontspanning, verrijkende
ontmoetingen.

Het landelijke karakter is een grote troef, de landbouw verdient hier
bijzondere aandacht en ondersteuning.

Als schepen van welzijn vind ik het belangrijk dat we zorg dragen voor
elkaar. We kunnen dit ondersteunen door te voorzien in voldoende
opvang voor de allerkleinsten, de buitenschoolse kinderopvang, door de
mantelzorgers te waarderen en ons te bekommeren voor onze senioren.

Ook ‘nieuwe inwoners’ verdienen de geborgenheid en het thuisgevoel
van ons dorp.

Met uw stem wil ik hieraan verder werken.

Lieve Cornelis, 53 jaar
Gehuwd met Roger Boonen en moeder van Bert, Pieter, Maarten, Tine en Nele
Samen baten ze het melk- en biogasbedrijf ‘De Donkhoeve’ uit, tevens kijk- en
zorgboerderij.
Schepen van welzijn, landbouw, senioren, huisvesting en ontwikkelingssamenwerking
Bestuurslid KVLV Zittaart en lid Gewestbestuur KVLV
Provinciaal voorzitster en nationaal bestuurslid van KVLV
Actief bij de AGRA-werking, de beroepsvereniging voor land- en tuinbouwersvrouwen

De Donken 10
014/30.15.98
0497/41.41.53
lieve.cornelis@meerhout.be



Veu Merret
‘Veu Merret’ wil ik nog steeds met maximale inzet
doorgaan!

u Voor een boeiend verenigingsleven: Iedereen verdient  
een ruime keuze aan vrijetijdsbesteding

u Voor Meerhout als groene plaats om te wonen, 
waarbij we investeren in comfort voor iedereen

Politiek hard verder werken op een simpele manier is 
voor mij de boodschap.
Ik kies voor een gezond gemeentebeleid dicht bij de mensen.
Wij willen de realisaties winnen, niet de eindeloze discussies.

Hiervoor reken ik zeker op uw stem.

Roger Verheyen, 54 jaar
Gehuwd met Monique Exelmans, 
vader van Tim, Ann, Mieke en Leen en 
vokke van Nandor

Werknemer bij Tessenderlo Chemie
Schepen van sport, verkeer, mobiliteit en 
openbare werken
Bestuursfunctie bij KWB Centrum

Genebroek 36
014/30.89.70
roger.verheyen@meerhout.be

Roger Verheyen
3de plaats l i js t  CD



Afgelopen 6 jaar heb ik van jullie de kans gekregen om mij
volledig in te zetten voor Meerhout en zijn mensen. 
Met volle overtuiging en veel ‘goesting’ heb ik mijn uiterste
best gedaan voor iedereen.

Ook de volgende 6 jaar ben ik bereid hard te werken om die
 van onze gemeente vast te houden.

Hiervoor vraag ik jullie steun.
Want voor mij telt elke stem.
Voor Jan & Alleman!

Jan Melis, 41 jaar, samenwonend

Schepen voor cultuur, toerisme, tewerkstelling 
financiën, middenstand en lokale economie
Penningmeester ACV Meerhout
Molenaar Prinskensmolen Berg
Lid VZW Haenvense molen Zittaart

Boerenkrijglaan 83
0497/41.41.70
jan.melis@meerhout.be

Waarom kiezen voor de Jan?
Omdat hij werkt voor alle man!

Jan Melis
4de plaats l i js t  CD



Jos Tordoor
5de plaats l i js t  CD

Mijn gedrevenheid vormt de drijfveer om opnieuw 
te kiezen voor Meerhout. 
Met jouw steun zal ik er weer volop voor gaan.

u Verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers langs
Meerhoutse wegen

u Een actieve gemeente met ruimte en kansen voor
onze jeugd en onze verenigingen

u Meerhout als een GROENE gemeente handhaven 
u Beheersplan “de dreven” afwerken en verantwoord
groen in de straten.

u Een goede zorg voor onze senioren
u Leefbare en veilige scholen in Meerhout
u Onze fiets- en wandelpaden verantwoord blijven
onderhouden

Jos Tordoor
Geboren en getogen in Meerhout Gestel
Gehuwd met Anny Hannes en 
vader van Katrien, Stijn, Wouter en Ward

Schepen van milieu, groendienst, onderwijs en jeugd
Vanaf zijn 16 actief gestart bij jeugdhuis Horizont 
Sinds zijn 25ste in de muziek gestapt bij de harmonie
St.-Jorisgilde, thans als voorzitter
Organisator van heel wat evenementen, nu en in het
verleden o.a. concerten, vrijetijdsbeurs, Oude
Ambachten, Groez rock ….
Gewezen voorzitter Meerhoutse Cultuurraad

Grasheuvel 15
014/30.93.64 - 0492/73.43.98
jos.tordoor@meerhout.be - jos.tordoor@telenet.be

Zet Meerhout in de kijker 
en is Uw vinger in de pap



Nele Geudens
6de plaats l i js t  CD

Als jonge Meerhoutenaar ben ik volledig gegrepen door de
landelijke sfeer, de vriendelijke mensen en de aangename buurten.

Deze kenmerken wil ik behouden en verstevigen zodat Meerhout
een fijne plaats blijft om te wonen, voor ons én onze kinderen.  

Met mijn fris en dynamisch enthousiasme wil ik, samen met u, 
actief werken aan 
u een veilige buurt
u een groene omgeving
u betaalbaar wonen 
u ondersteuning van scholen
u een bloeiend verenigingsleven.  

Ik wil klaarstaan voor alle inwoners van Meerhout, een luisterend oor
gevolgd door een gepaste aanpak, kortom: iedereen inbegrepen!

Jong! Energiek! Enthousiast! En vooral….. 
klaar voor de uitdaging!

Nele Geudens, 32 jaar
Mama van Daan (4) en Mila (1), echtgenote van Jan Boons, architect

Bio-ingenieur & Doctor in de Biomedische Wetenschappen
Equipment coördinator Genzyme, Geel
Voorzitter CD Meerhout
Bestuurslid Femma (KAV)
Lid Milieuraad, KVLV Zittaart, KWB Zittaart

Nieuwstraat 24
014/71.83.28 - 0494/60.03.95
nelegeudens@hotmail.com
www.nelegeudens.blogspot.com - twitter: @nelegeudens 
www.facebook.com/nele.geudens.58

Klaar voor de uitdaging!



 
   

   
Koen weet waarom
Vanaf de jaren ‘70 was ik lid van meerdere verenigingen.
Nu ben ik actief bij Boxing Club Meerhout en lid van het
dagelijks bestuur van de sportraad.  Verder steek ik maar
al te graag een handje toe bij tal van verenigingen.

Met deze totaal nieuwe start wil ik paraat staan voor elke
Meerhoutenaar.  Van jong tot minder jong, van klein tot
groot,  kortom voor iedereen.

“Voor elk probleem is een oplossing” is mijn motto

Enkel met jouw stem geraken we er wel !!!

Koen Van de Weyer, 39 jaar, 
Geboren in Geel en getogen in Meerhout-Gestel
Gehuwd met Peggy Maes waar ik trots op ben

Werknemer bij DAF Westerlo
Favoriet tijdverdrijf is reizen met de motor
Voorzitter - verzorger - trainer  bij Boxing Club
Meerhout
Lid dagelijks bestuur sportraad 
8 jaar begeleider sportkamp
7 jaar toezicht sport na school “sportacademie”
gewezen lid Horizont, Jeugd Rode Kruis

Gestelsesteenweg 150
0495/23.11.77
koen.van.de.weyer@telenet.be

Koen Van de Weyer
7de plaats l i js t  CD



Gunther Van Becelaere
8ste plaats l i js t  CD

Maximale inzet voor gezin en verenigingsleven: 
Deze waarden en sociale ingesteldheid kreeg ik met de
paplepel mee en hiervoor zet ik mezelf al vele jaren in.
Ook de volgende jaren wil ik er me voor blijven inzetten:

Inzet, zodat ieder GEZIN kan wonen in een 
u GEZOND 
u VEILIG 
u GROEN Meerhout
Inzet, voor iedere VERENIGING, voor een SOCIAAL Meerhout

Zet jij daarom in op mij, en geef me je stem,
Zodat ik mij nog beter kan INZETTEN voor ieder GEZIN, voor
iedere VERENIGING! 

Gunther Van Becelaere, 42 jaar

Gehuwd met S’Jegers Tamara en papa van Niels

Service technieker bij Crown Handling
Bestuurslid KWB Centrum
Bestuurslid Harmonie St.-Jorisgilde

Schoolstraat 59 
0495/52.21.82
gunther.van.becelaere@telenet.be

Maximale inzet voor gezin
en verenigingen



  

Meerhout is gekend als mooiste dorpsplein, maar Meerhout
heeft nog zoveel meer te bieden. Als fiere burger wil ik al dit
moois blijven ondersteunen. 

Jongeren vormen de toekomst, maar onze senioren mogen
we ook niet in de steek laten. Daarom zet ik me in voor
iedereen, want iedereen telt en heeft recht op een
aangenaam leven. Daar ga ik voor.

Ik schenk mijn aandacht aan: 
u betaalbare, aangepaste huisvesting voor jong en oud.
u voldoende mogelijkheden voor sociale contacten om
vereenzaming tegen te gaan.

u het stimuleren van het verenigingsleven.

Mariette Boven, 57 jaar
Gehuwd met Paul Nuyts en mama van Tom, Jef en
Isabelle en moeke van Tobe, Lenn, Thias en Ries

OCMW-raadslid
Bestuurslid KVLV
Bestuurslid Hou-Vast
Lid van OKRA

Hoekstraat 15
0498/64.97.22
014/30.18.89
mariette_boven@hotmail.com

Mariette Boven
9de plaats l i js t  CD

Ik weet waarom…
jouw stem zo belangrijk is!



Als nieuwkomer in Meerhout wil ik me graag inzetten 
voor het goed voelen van alle inwoners :

u Voor onze senioren: de actieve en de zorgbehoevende:
Huisvesting, zorg, ontspanning, veiligheid zijn de 
aandachtspunten.

u Voor gezellige veilige buurten en een sterk verenigingsleven:                                                         
Omdat ontmoeten belangrijk is!

u Voor onze kinderen, de toekomstige volwassenen:
Gelukkige kinderen maken een gelukkige samenleving.

u Voor het behoud en verdere uitbouw van ons groen dorp:
Zodat wij en de toeristen ervan kunnen genieten.

Paula Van Hal, 58 jaar
Gehuwd met Ludo en moeder van 3 kinderen Bart, Wendy, Katrien en
moeke van Joppe, Janne, Jorn, Jona, Siebe en Bente

Vanaf 12 jaar lid en later leidster van KLJ
Gewezen lid oudercomité
20 jaar onthaalmoeder bij dienst landelijke kinderopvang 
Voorzitster van de seniorenraad
Ondervoorzitster OKRA Centrum
Lid van het buurtcomité Lil-Brigandsstraat
Lid van KVLV

Brigandsstraat 7 
014/71.67.36
paulavanhal@telenet.be

Paula Van Hal
10de plaats l i js t  CD

Een warm hart voor iedereen



Mijn 12 jaar ervaring in zowel gemeente als OCMW
sterken mij om ook de volgende jaren ten dienste te
staan van u.

U heeft recht om te wonen in een gemeente waar het
‘goed is om te wonen’. Dat kan enkel maar door te
werken aan een veilige, sociale, vriendelijke,
verdraagzame gemeente.

Daar wil ik me verder voor inzetten.
Dat kan enkel maar met uw steun.

Dus, op plaats 11 is het te doen.

Stem daarom op mij,
ik sta onderaan de eerste rij.

Jef Veraghtert
11de plaats l i js t  CD

Ervaring ten dienste van u

Jef Veraghtert, 49 jaar
Gehuwd met Monique Foets 
en vader van Joachim

Consulent CM 
Bestuurslid KWB Berg en Ziekenzorg Berg
Fractieleider CD Meerhout
Lid Raad van Bestuur van Kleine
Landeigendom en Geelse Huisvesting

Neerstraat 21
0494/44.45.35
jef.veraghtert@pandora.be



Als thuisverpleegkundige wil ik mij VOLUIT inzetten voor de
maximale uitbouw van de thuiszorgdiensten en een goede
zorg/opvang voor ouderen als het thuis niet meer gaat.

Als moeder van 2 tieners en 2 twens wil ik VOLUIT gaan
voor onze jeugd, onze toekomst; zij verdienen steun en
aandacht zowel individueel als in een vereniging.

Als lid van talrijke verenigingen wil ik VOLUIT gaan 
voor de ondersteuning daarvan; sociaal engagement 
is zeer belangrijk.

Met jouw stem wil ik verder zetten waaraan ik 6 jaar
geleden begon.

Van Herck Hildegarde, 48 jaar
Gehuwd met Johan Ceunen en 
moeder van Ward, Hanne, Toon en Flore

Thuisverpleegkundige Wit-Gele Kruis
OCMW-raadslid en lid vast bureau OCMW
Kernlid Femma
Lid KVLV
Lid Zingende vrienden
Kookouder en lid stuurgroep Zittajo

Jagersweg 169
014/30.08.30
vanherckhildegarde@hotmail.com

Ik ga voluit voor Meerhout

Hildegarde Van Herck
12de plaats l i js t  CD



Als echtgenote en werkende mama streef ik dagelijks naar
een gezond evenwicht tussen werk en gezin.  Een
gezonde en veilige omgeving is hiervoor van groot belang. 
Het welzijn van onze inwoners ligt mij dan ook nauw aan
het hart. 
Mijn volle aandacht gaat uit naar een zorgzame gemeente
voor iedereen.                                                                                                          
Daarom pleit ik voor initiatieven die het sociale weefsel,
het verenigingsleven en het gezinsleven ondersteunen.  

Met uw stem en de beleidservaring die ik de voorbije jaren
heb kunnen opdoen als gemeenteraadslid en als huidig
OCMW-raadslid wil ik me verder blijven inzetten voor een
toegankelijke en dienstverlenende gemeente waar het
aangenaam wonen, werken en ontspannen is voor elke
Meerhoutenaar.

Dertien! Goed gezien.

Bevrijdingslaan 126
014/30.91.01 - 0495/15.60.98 
cambre-wuyts@telenet.be

Anja Wuyts
13de plaats l i js t  CD

Voor een Meerhout 
waarin iedereen telt!

Anja Wuyts, 43 jaar
Gehuwd met Bart Cambré en mama van Senne (°1999) 

Licentiaat Communicatiewetenschappen
Bediende aankoop
OCMW-raadslid
Lid beheerscommissie gemeentelijke openbare bibliotheek
Lid KWB Centrum
Lid KVLV Centrum-Berg



Karel Goos
14de plaats l i js t  CD

Om je doel te bereiken, moet je de dingen durven aanpakken. Dit is
belangrijk in mijn job. 
En ik doe het al van jongs af in talrijke verenigingen, adviesraden en
de politiek. Deze ervaring wil ik gebruiken om aan de toekomst van 
een veilig, groen en actief Meerhout te blijven werken.

Ik wil met uw hulp en ideeën zorgen voor een Meerhout 
waar het goed wonen, winkelen en werken is. Voor iedereen. 

u Waar gezinnen alle nodige ondersteuning vinden.
u Waar kinderen veilig naar school kunnen.
u Met buurten waar kinderen en jongeren alle ruimte krijgen       
om te spelen en zich te ontwikkelen.

u Waar werk is voor iedereen.
u Met actieve verenigingen en sportclubs.

Met uw stem kan ik hier mijn schouders onder zetten.

Karel Goos, 43 jaar
Getrouwd met Liesbet Van Nieuwenhove en fiere papa van Lien,
Ward, Sander en Dries

Diensthoofd logistiek & drinkwaterkwaliteit bij Pidpa
Secretaris van CD Meerhout
Bestuurslid bij KWB en Veeduc
Actief in de ouderraad van vrije basisschool ‘De Egelantier’
Lid van Gezinsbond, Velt en andere verenigingen
Oud-leider, oud-medewerker gewest, verbond en
studentenwerking van Chiro
Actief loper

Veestraat 20
014/30.72.11
karel.goos@scarlet.be
www.facebook.com/#!/karel.goos

Durven doen!



Veronique Van Genechten
15de plaats l i js t  CD

Ik geloof in Meerhout omdat ik duidelijk vaststel dat er nog
veel groeikansen zijn waarbij verjonging één van de grote
troeven is. Mijn aandacht gaat vooral uit naar jeugd en
jongeren. Daarbij is het heel belangrijk dat Meerhout
leefbaar en aantrekkelijk blijft, leefbaar voor jong en oud,
met bijzondere aandacht voor het rustige en groene
karakter waar iedereen op adem kan komen.

Ik wil daarom heel wat dingen in beweging zetten met een
duidelijke keuze voor vooruitgang. Hierbij wil ik zeker
rekening houden met de inspraak van eenieder en bouwen
op het vele talent dat in Meerhout aanwezig is. Mijn grote
overtuiging is ‘Alles kan beter’.

In de politieke voetsporen van nonkel André, onze vorige
burgemeester, kies ik dus voor vooruitgang.

Veronique Van Genechten, 40 jaar
Geboren en getogen in Gestel
Mama van Lara en Nina.

Industrieel Ingenieur en licentiaat Biochemie

Vennestraat 12 
0484/07.85.08 
vvgenech@hotmail.com

Kiezen voor vooruitgang!



François Tielemans
16de plaats l i js t  CD

Als professioneel musicus ben ik al jarenlang actief in het
kunstonderwijs. Onderwijs en kunst liggen mij zeer nauw aan
het hart.

Muziekvereniging, jeugdband, toneelgezelschap, koor,
bibliotheek, muziekacademie, beeldend kunstenaar, schrijver,
componist, erfgoed, folklore, ambachten, fotografie, …
allemaal verdienen ze nog meer aandacht en ondersteuning.
Meerhout heeft heel wat te bieden!

IEDEREEN, van kleuter tot senior, moet als actieve
beoefenaar of passieve genieter kunnen proeven van kunst.
De scholen en verenigingen vormen hierin waardevolle
partners.

Door jouw stem zal ik mijn steentje bijdragen om cultuur en
onderwijs meer dan ooit plaats te geven in ons Meerhout.

François Tielemans, 54 jaar
Gehuwd met Lea Goos en vader van Leen en Jef
Master in Muziek
Freelance musicus
Directeur academie voor muziek en woordkunst
Lid van KWB, Landelijke Gilden en VZW Percussieprojecten
Houdt van allerlei optredens, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen
en .... een ritje met de motor.

CULTUUR en ONDERWIJS 
voor IEDEREEN!

Nieuwstraat 18
014/30.91.77
tielemans.frans@telenet.be



Jana Beyens
17de plaats l i js t  CD

Opgegroeid in Meerhout en eindelijk de leeftijd bereikt om
mijn inbreng te kunnen doen, stel ik mij graag kandidaat
bij CD Meerhout. Net omwille van mijn jonge leeftijd zal ik
verfrissende blikken op oude situaties kunnen brengen.
Graag zou ik de persoon zijn waar jongeren naartoe
kunnen komen om hun meningen, opvattingen en zelfs
ideeën te delen over Meerhout. 

Ook sport en cultuur draag ik hoog in het vaandel. Maar
dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor anderen.
Meerhout moet een plaats zijn die toegankelijk is voor
iedereen, waar iedereen zich kan thuis voelen.

Want een Meerhout voor allen, daar streven wij naar!

Jana Beyens, 20 jaar

3de bachelor rechten KULeuven
Lid van dansgroep FuseDaFunk Meerhout
Lid KAJ Merret
Lid Jeugdhuis De Faar  
Gewezen lid en leiding Chiro-Berg
Gewezen lid Volharding Meerhout 
Gewezen lid karateclub Meerhout
Gewezen lid Mevoc 

Aardbezienstraat 27
0498/76.40.19
janabeyens@hotmail.com  

Een Meerhout voor allen



Samen met mijn man Dirk en 2 zonen ga ik regelmatig
wandelen in Meerhout.  Het groene karakter van
Meerhout, met de vele mooie plekjes wil ik bijgevolg
veilig stellen voor de toekomst.  

Als vrouw wil ik me voluit inzetten voor de uitbouw van
een kwaliteitsvolle kinderopvang en voor de uitbreiding
en ontspanningsmogelijkheden voor onze jongeren.
Daartoe zal ik openstaan voor meningen van iedereen.  

Op die manier wil ik van Meerhout een nog toffere en
bruisende gemeente maken.

Erica Claessen, 43 jaar

Gehuwd en mama van Jonas en Maarten
Administratief bediende CD&V

Rooiaarde 83
014/30.31.67
eclaessen@cdenv.be

Erica Claessen
18de plaats l i js t  CD

Voor gezin en samenleving



Ingrid Sommen
19de plaats l i js t  CD

Na 37 jaar wonen en werken in Meerhout als thuisverpleegkundige
bij het WIT GELE KRUIS en nadien in het woonzorgcentrum DE BERK,
ken ik maar al te goed de noden en zorgen van de bejaarden en hun
omgeving.

Als hoofdverpleegkundige heb ik vele mensen leren kennen, daarom
ga ik ervoor.
Ik wil mij blijven inzetten voor onze bejaarden, dat ze een goede en
mooie toekomst mogen hebben in onze prachtige gemeente.
u Zorg voor de vergrijzing
u Betaalbare woon- en zorgcentra
u Ieder zijn zeg 
u Recht op privacy

Voor ZORG VOOR IEDEREEN, stem nr. 19

Ingrid Sommen, 61 jaar
Gehuwd met Maurice Dockx, moeder van 2 zonen Steven
en Lieven en 2 lieve kleinkinderen Mirko en Mila

Gepensioneerd - gewezen hoofdverpleegkundige 
Woonzorgcentrum DE BERK
Lid van Femma Berg, lid van KVLV, lid van het NVKVV

Zijstraat 31
0486/48.50.92 - 014/30.93.37
ingridsommen@skynet.be

Zorg voor iedereen



Ieder van ons heeft het recht om zijn leven te leiden op

zijn unieke manier, met een eigen visie en een eigen

plaatsje in onze gemeente. Nog te vaak worden

gehandicapten, zieken of sociaal zwakkeren hierbij over

het hoofd gezien of als onbelangrijk beschouwd. Het

wordt tijd dat ook deze mensen een stem krijgen.

Cyriel Van Sweevelt, 62 jaar
Gehuwd met Annie Geudens, vader van Evy, Kim en An en
grootvader van Rhune, Ella en Lander.

OCMW-raadslid en lid Comité Sociale Dienst
Actief rond tewerkstelling en dienstverlening in Ten Diensten,
Kringwinkel , PWA, Werkwinkel en Werkforum
Sociaal actief in ’t Volderke, bij Ter Kempen, Hou-Vast en
Hoofdstukken
Beheerder bij Bosbeheer Zuiderkempen
Lid adviesraad bibliotheek
KWB-wijkmeester en ACW-voorzitter

Olmsebaan 12
014/30.15.60
cyrielvansweevelt@hotmail.com

Iedereen verdient respect

Cyriel Van Sweevelt
20ste plaats l i js t  CD



Als OCMW-voorzitter ben ik oprecht fier om de afgelopen jaren deel te hebben
uitgemaakt van deze organisatie en zijn medewerkers.
Met uw hulp wil ik met maximale inzet verder bouwen aan al wat te maken heeft
met sociaal beleid, huisvesting en welzijn binnen Meerhout:
u het nieuwe woonzorgcentrum ‘De Berk’
u het lokaal dienstencentrum (info + ontspanning) binnen het bestaande gebouw
u serviceflats en nieuwe bejaardenwoningen
u uitbouw sociaal woningbestand
u ondersteuning welzijnsorganisaties, seniorenraad en sociale verenigingen
u professionalisering dienstverlening, uitbouw samenwerkingsverbanden 
u ondersteuning positief ingestelde collega’s

‘Mensen gaarne zien’, ‘geloven in mensen’ en ‘mensen helpen’ zijn sleutelwoorden
voor mij om aan politiek te doen. Hiermee wil ik op elk moment ten dienste staan
van de mensen zodat Meerhout koploper blijft als ‘zorgende gemeente’!

Als lijstduwer reken ik op u! Samen maken we het verschil!

Johan Hoes, 50 jaar
Gehuwd met Griet Mellebeeckx, 3 zonen: Ruben, Lennert, Elias

Verantwoordelijke opleiding en vorming ExxonMobil
OCMW-voorzitter
Lid van talrijke verenigingen en vzw’s

Nieuwstraat 26
014/30.83.96 - 0479/20.91.13
hoes.johan@telenet.be

Johan Hoes
Li jstduwer CD

Verder bouwen !



Michel Meeus Nele Geudens
7de plaats lijst CD&V provincieLijsttrekker CD&V provincie

Onze kandidaten voor de provincie:

 

De Kempen, een aangename plaats om te wonen.

Meer nog, mensen komen er graag om te werken, 

te studeren maar ook om te ontspannen.

Die fijne sfeer van gastvrijheid, dynamiek en

optimisme moeten we trachten te behouden. 

Daar wil ik, als jonge Meerhoutenaar actief aan

bijdragen, samen met u! 

Want in onze provincie is iedereen inbegrepen! 

Het gezin is daarbij heel belangrijk. Daarom wil ik

extra aandacht spenderen aan betaalbare

woonmogelijkheden, toekomstgericht onderwijs 

en uitdagende tewerkstellingsinitiatieven. 

Voor de provincieraadverkiezingen steunt CD

Meerhout ook lijsttrekker Michel Meeus uit Dessel. 

Klaar voor de uitdaging!



CD Meerhout dankt je voor het vertrouwen

dat je ons de voorbije 6 jaar hebt gegeven

en hoopt opnieuw je stem en steun te

ontvangen voor de komende 6 jaren.

Wil je met onze kandidaten kennis maken,

dan nodigen we je graag uit op

'Meerhout leeft' . 

Bedankt!



1 ENGELEN Jos
2 CORNELIS Lieve
3 VERHEYEN Roger
4 MELIS Jan
5 TORDOOR Jos
6 GEUDENS Nele
7 VAN DE WEYER Koen
8 VAN BECELAERE Gunther
9 BOVEN Mariette
10 VAN HAL Paula
11 VERAGHTERT Jef

12 VAN HERCK Hildegarde
13 WUYTS Anja
14 GOOS Karel
15 VAN GENECHTEN Veronique
16 TIELEMANS François
17 BEYENS Jana
18 CLAESSEN Erica
19 SOMMEN Ingrid
20 VAN SWEEVELT Cyriel
21 HOES Johan

Stem voor meerdere kandidaten van onze lijst.

www.cdmeerhout.be
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