Hou deze brochure goed bij: het is de laatste verkiezingsfolder die je van
MENSEN MET MENSEN in de bus krijgt.
Wij gaan jullie brievenbussen niet volproppen met verkiezingspropaganda.

Beste mensen,
Op 14 oktober zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen. In deze brochure stel ik u als
lijsttrekker de kandidaten en standpunten van onze politieke beweging” Mensen Met
Mensen” voor.
Mensen met Mensen is een groep mensen uit alle deelgemeenten van Herselt. Wij geloven
dat goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de bevolking. De meest uiteenlopende
leeftijdsgroepen, beroepen en meningen zijn vertegenwoordigd in onze politieke beweging:
gepensioneerden, jongeren, studenten, arbeiders, zelfstandigen, ambtenaren, vrije beroepen,
ondernemers…
Onze partij is niet gebonden aan of verbonden met de klassieke politieke partijen en
kleuren. Wij worden dus niet van hogerhand gestuurd noch gesubsidieerd.
“Mensen met Mensen” wil onze gemeente laten uitgroeien tot een plaats waar iedere
inwoner ernstig genomen wordt én waar een beleid wordt gevoerd in samenspraak met
de inwoners.
U vindt in deze brochure onze mensen terug die op onze lijst staan. Daarnaast vindt
u onze kernpunten waar we als politieke beweging voor gaan en staan.Voor meer info
over onze ideeën en standpunten kan u terecht op onze website www.mensen-metmensen.be
Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina: Mensen met Mensen.
Wil je ons ontmoeten? Dat kan: laat ons een seintje en we spreken af.
Wij geloven vast in een verfrissende vernieuwing van het Herselts gemeentebestuur na
de volgende gemeenteraadsverkiezingen en we rekenen hiervoor op uw steun en uw stem.
Hartelijke groet,
Milo Anthonis
Lijsttrekker Mensen met Mensen
0477 52 78 70
info@mensen-met-mensen.be

MILO ANTHONIS
LIJSTTREKKER
Plaats 1

Voor Mensen Met Mensen is het belangrijkste programmapunt dat politiekers het gemeentebeleid
samen met de inwoners moeten voeren en dat er in de eerste plaats rekening moet worden gehouden
met de mening van de mensen van Herselt. Goed bestuur vertrekt vanuit het luisteren naar de
bevolking en niet vanuit wat politiekers belangrijk vinden.

Milo Anthonis, het boegbeeld en de lijsttrekker van “Mensen Met Mensen” was gedurende 30 jaar de gemeentesecretaris
van Herselt. Hij is de echtgenoot van Ritje Aerts en de fiere vader van Hannes, Simon, Lucas(†) en Elizabeth én sinds kort
vavake van Gabriel.
Milo is moeilijk kort samen te vatten, hij is veelzijdig, zowel op het gebied
van kennis, als wat ervaring en inzet betreft.
In 1976 studeerde hij af als licentiaat rechten en criminologie aan de KU
Leuven en bleef hij enkele jaren verbonden aan de Faculteit Rechten van
deze universiteit als assistent van professor De Batselier. Na enkele jaren
als advocaat te hebben gewerkt, richtte hij in 1979 het opvangcentrum
voor jongeren “De goede plek” op. Milo is sinds 1985 als docent Recht
verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Van 1989
was hij gemeentesecretaris van Herselt en gedurende 6 jaar voorzitter
van de Antwerpse federatie van gemeentesecretarissen. Ook zet hij zich,
als secretaris van de kerkfabriek ‘Sint-Servaas’, al jaren in als vrijwilliger.
Milo kent het gemeentelijk reilen en zeilen van binnen en van buiten, hij kent de wet, hij weet wat er leeft binnen de muren van het gemeentehuis, staat dicht bij de mensen en helpt hen waar hij kan. Daarom is hij uw beste keuze. Hij zal met
zijn politieke familie een beleid voeren in samenspraak en overleg met onze inwoners. Milo wil meer hart in het Herselts
gemeentebestuur, meer inzet en meer zin voor gelijke en rechtvaardige behandeling van iedereen.
Als lijsttrekker van Mensen Met Mensen, zal Milo zich samen met zijn mensen de volgende jaren inspannen om van onze
gemeente een nog betere plaats te maken om te wonen, te werken en te genieten.

ELKE VERLINDEN
Plaats 2

Mensen met Mensen staat voor uitgesproken zorg voor onze ouderen. Een goede dienstverlening,
intense samenwerking met het zorgcentrum Sint Barbara, aandacht voor vereenzaming en voor mensen
die minder mobiel zijn en de ondersteuning van mensen die zorg dragen voor anderen zijn voor ons
belangrijke programmapunten.

Elke Verlinden is een echte “Hesselaar”. Haar grootmoeder was van de
Blauberg. Haar twee grootvaders waren geboren en getogen in Herselt:
vava Rist Verlinden stond mee aan het roer van de familiebrouwerij, vava
Jef Bergen had een ijzerwinkel in het dorp. Elke is de dochter van kinesist
Jan Verlinden en Bea Bergen en groeide samen met broer Jef en zus Veerle
op in Herselt. Samen met haar man Bart Van De Wielle en hun kinderen
Lise en Stijn hebben ze nu hun thuis in Ramsel. Als fiere Ramselaar staat
de Potjèrkoers natuurlijk ieder jaar met stip op de kalender aangeduid.
Je vindt Elke ook regelmatig bij de Ramsellen, een groep vrouwen die op
dinsdag en donderdag een uurtje gaat wandelen. Ze loopt ook regelmatig
toertjes rond de kleiputten of langs de fietsroute, en tennist in de Mixx,
waar ook haar zoon actief is. Natuurlijk is ze ook supporter van korfbalclub
KCBJ waar haar dochter speelt.
Politiek interesseert haar van huize uit af en daarom is ze ook politieke en sociale wetenschappen gaan studeren.
Gemeenten en OCMW’s staan al jaren centraal in haar job. Als stafmedewerker bij de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG) volgt ze de thuiszorg op. Ze is (co)auteur van publicaties rond inclusief ouderenbeleid, woonzorg,
buurtgerichte zorg en beroepsgeheim binnen de woonzorg.Van 2010 tot 2013 was ze OCMW-secretaris in Herenthout.
Ze is dus heel vertrouwd met sociaal beleid en de gemeentelijke organisaties.
Door haar werk heeft ze contact met veel gemeenten en ziet ze goed wat een goed bestuur voor zijn inwoners kan doen.
In Herselt wil ze zich met Mensen voor Mensen inzetten voor een degelijk beleid. Dat kan alleen door de inwoners zelf
mee het beleid te laten bepalen.

KRISTOF VAN DINGENEN
Plaats 3

Mensen Met Mensen stelt vast dat verenigingen in Herselt herhaaldelijk moeten uitwijken naar gemeenten in de buurt omdat ze in de gemeente geen geschikte zaal hebben voor hun activiteiten. Dat
een evenement als het Blaubergs fanfareconcert in de Zoerla moet doorgaan is in die zin tekenend.
Wij willen op zoek gaan naar oplossingen voor alle verenigingen die in de Herseltse infrastuctuur
niet of onvoldoende aan hun trekken komen.

Kristof Van Dingenen is opgegroeid in Bergom. De wortels van
zijn familie zijn stevig verankerd in de Bergomse grond. Hij is de
oudste zoon van Jef en Maria uit de Drie Eikenstraat. Als kleinkind van de Sjèll en Lèwis was het heerlijk opgroeien op en rond
de boerderij in de Kaaistraat. De ritjes met paard en kar zullen
vele leeftijdsgenoten zich nog wel herinneren, dat was echt heel
plezant. Zijn vava was zijn grootste supporter toen hij als kind
begon te voetballen bij KVC Westerlo en daar alle reeksen doorliep als beloftevolle keeper. Na een sabbatjaar als gevolg van blessures,
ging hij verder voetballen bij de lokale clubs De Zweters en Dry
Eykenboys.
Zijn interesse in politiek was er al van kindsbeen af. Na de middelbare school ging Kristof in Antwerpen politieke en
sociale wetenschappen studeren. Politiek moet voor hem gaan over het leven van de mensen in de samenleving. Politiek
moet zorgen voor belangenvereniging in de plaats van het scheppen van belangenverschillen.
Sinds 2011 werkt hij als teamcoach in het callcenter van Telenet. De ontwikkeling en de groei van mensen staan centraal
in zijn job. Kristof gelooft in open communicatie, actief luisteren naar elkaar, oprechtheid, eerlijkheid en samenwerken
tot een beter resultaat is bereikt.
Daarom is hij overtuigd dat Mensen Met Mensen de enige en beste keuze is om Herselt verder te laten groeien.
Wie echt iets wil veranderen, mag niet langs de zijlijn blijven staan. Daarom zet Kristof nu mee zijn schouders onder
het positief alternatief Mensen Met Mensen. Los van partijpolitiek, voor een beter en sterker Herselt, waar mensen op de
eerste plaats staan en elke mening telt!

SOFIE CANDILLON
Plaats 4

Mensen Met Mensen vindt dat onze jeugd veel meer aandacht en respect verdient. De locatie en de
inrichting van een jeugdhuis moeten gebeuren via overleg met onze jongeren. Een gemeentebestuur
moet luisteren naar de jeugd, niet haar wil opdringen.

Sofie Candillon is geboren en getogen in Herselt en woont in de Ollemanshoek aan de Westerlosesteenweg. Ze is de dochter van Armand Candillon en Jeannine Jacobs. Samen met haar broer
Kristof groeide ze op in een warm nest maar actie was nooit ver weg want haar vader was jarenlang
jeugdcoördinator en trainer bij KFC De Vrijheid Herselt. Haar moeder heeft altijd gewerkt in het
rusthuis “St- Barbara”. Sofie deed er verschillende jaren vakantiewerk en dat deed ze met veel
respect en liefde voor de bewoners. Ook was ze enkele jaren leidster in een scoutsgroep voor
kinderen en jongeren met een beperking. Hierdoor leerde zij relativeren en het belang zien van
een goed sociaal beleid.
Sinds 2010 werkt Sofie op de dienst burgerzaken van de stad Geel.
Het belang van een goede gemeentelijke organisatie en onberispelijke dienstverlening aan de
inwoners is voor haar evident. In haar job heeft zij onder meer heel wat ervaring opgedaan, ook
in verband met de organisatie van gemeentelijke begraafplaatsen.
Toen Sofie gevraagd werd om zich mee in te zetten voor “Mensen Met Mensen” twijfelde ze niet.
Door haar studies “openbare besturen” geraakte ze erg geïnteresseerd in de werking van een gemeente en in de lokale
politiek. Haar ervaring als personeelslid van een gemeentebestuur zal ze gebruiken om ook in Herselt nieuwe ideeën
rond efficiënt werken verder vorm te geven en uit te werken.
Zoals we Sofie kennen zal ze zich ten volle inzetten voor een Herselt waar de inwoners nauw betrokken worden bij het
beleid. Waar er ook echt naar hen geluisterd wordt, waar er gezocht wordt naar antwoorden op vragen en oplossingen
voor problemen.

JAN MERTENS
Plaats 5

Voor Mensen Met Mensen moet een moderne gemeente veel meer inzetten op digitaal comfort
voor haar inwoners. Werk dient gemaakt van een e-loket dat het ontsluiten en invullen van tal van
administratieve stukken zonder verplaatsingen naar het gemeentehuis mogelijk maakt. Tegelijkertijd
moet er aandacht blijven bestaan in de communicatie naar mensen die nog onwennig zijn in het
gebruik van digitale middelen.

Jan Mertens heeft heel zijn leven in Herselt-centrum gewoond, eerst in het Dorp en later op de Westerlosesteenweg.
Hij voetbalde jarenlang bij KFC Herselt. Daar heeft hij enkele van zijn mooiste herinneringen aan overgehouden: tot
tweemaal toe kampioen bij de kadetten en de scholieren.
Na zijn middelbare studies in Westerlo ging hij rechten studeren aan de universiteit van Hasselt. Daar ontdekte hij zijn
passie voor het recht. Zijn laatste jaren aan de universiteit legde hij zich toe op de relatie overheid - recht. Het voorbije
jaar volgde hij ook nog een bijkomende master in fiscaliteit aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na al die jaren studeren
heeft hij er erg veel zin in om zijn kennis in de praktijk om te zetten! Hij vond heel vlug werk bij Deloitte als consultant.
Zijn interesse in politiek was nodig om aan de koffietafel bij zijn grootouders op zondag te kunnen volgen. Om mee te
kunnen discussiëren was dit bovendien broodnodig! Nu zou hij graag zijn interesse en kennis omzetten in daden: je levert
pas echt een bijdrage aan de gemeenschap wanneer je daadwerkelijk beleidsdoelen nastreeft en je kennis hiervoor kan
aanwenden.
Dat is precies wat Jan met “Mensen Met Mensen” wil doen: zich inzetten voor het belang van onze gemeente. Hij wil mee
ijveren voor een objectieve en rechtvaardige behandeling van onze inwoners, geen
“ons kent ons”-gedoe meer: er moet op een heldere en vernieuwende manier gekeken worden naar alle gemeentelijke
beleidsthema’s.

BIE THIELS
Plaats 6

Er moet dringend werk gemaakt worden van meer zorg voor ons cultureel erfgoed dat de laatste
jaren erg verwaarloosd werd.Voor Mensen Met Mensen zijn de mogelijkheden na de restauratie van
enkele van onze beschermde monumenten vrijwel onbeperkt: gebruik in het kader van culturele
evenementen, gebruik door onze verenigingen en door onze burgers.

Bie Thiels is opgegroeid onder de kerktoren van Blauberg, het oudste gehucht
van Herselt waar nog echt kermis gevierd wordt. Op 8 juli 1959 zag ze het
levenslicht als eerste kind van Maurits Thiels en Ida Willems. Samen met zus
Betty en broer Jan woonden ze in het schoolhuis naast de gemeentelijke
jongensschool. Haar vader leerde de jongens van het 3de en het 4de leerjaar
lezen, schrijven, rekenen... en voetballen. Hij was dan ook gedurende 50 jaar
secretaris van VC Blauberg. Hij was de jongste zoon van Karel Thiels (Charel
Van Mankes) en Floor Van Braekel (de Wender). Haar grootvader was oprichter
van de zagerij in het dorp.
Als studente kreeg zij alle kansen. Ze behaalde een bachelor in Architectuur en Aardrijkskunde-Wetenschappen. In de
jaren ‘80 begon ze bij de RVA, later bij de VDAB om laaggeschoolde werkzoekenden weerbaar te maken voor de arbeidsmarkt.
Later stapte zij over naar het dagonderwijs en gaf les in verschillende scholen. Elk jaar doet Bie ook mee aan de Week
van de Amateurkunsten. Als reisgids heeft ze vele mensen van de pracht van Praag kunnen laten proeven.
De politieke microbe erfde ze van haar vader. In 1999 zette zij haar eerste stappen in de gemeentepolitiek: de vorige
legislatuur behaalde zij een zitje in het OCMW. Zo kon zij een eerste steentje bijdragen aan de zorg voor onze inwoners.
Nu wil Bie opkomen met Mensen met Mensen om mee de belangen van alle inwoners van onze gemeente te verdedigen.

JENNEMIE DAUWEN
Plaats 7

Mensen met Mensen staat voor een gemeentebestuur dat dicht bij de mensen staat. Regelmatige
inspraakmomenten in alle deelgemeenten zijn in die zin noodzakelijk.
Wij zullen de kapel van Varenwinkel in overleg met de mensen van Varenwinkel en de kerkfabriek
uitbouwen tot een volwaardige ontmoetingsplaats.

Jennemie Dauwen kwam vierenzestig jaar geleden ter wereld in een groot gezin.
Er waren thuis acht kinderen waarvan zij de middelste is. Hun huis stond ook altijd
open voor iedereen. Een extra stoel aan tafel rond etenstijd kon er altijd bij. “Een
mondje meer, daar komt het niet op aan”, zei haar moeder daar over. Zorg dragen
voor elkaar, hulpvaardig zijn en plezier hebben in alles wat je doet, is voor haar een
belangrijke waarde die ze van thuis uit meekreeg.
Samen met haar echtgenoot, Karel Verstappen woont ze in Varenwinkel. Ze hebben
één dochter, Ils. Zij geeft les aan VBS De Bolster in Ramsel. Ondertussen hebben ze
ook al twee knappe kleinzonen: Thorsten en Karsten.
Vijfendertig jaar heeft Jennemie gewerkt bij Duracell Aarschot, waar ze zich als
vakbondsafgevaardigde inzette voor haar collega’s. Nog steeds tracht ze klaar te
staan om anderen een handje toe te steken waar nodig.
Haar hobby’s zijn: wandelen, fietsen en genieten van de kleine dingen met familie en vrienden. Het liefst brengt ze haar
vrije tijd door met haar kleinkinderen. Die geven haar energie en inspiratie.
Haar doel is, om samen met Mensen Met Mensen en de inwoners van Herselt, te werken aan een duurzame toekomst
die jong en oud ten goede komt.

LUC ANTONIS
Plaats 8

De inwoners van Herselt hebben recht op een onberispelijke dienstverlening op alle vlakken. De
burger mag niet het slachtoffer worden van onverantwoorde besparingen op het personeelsbudget
van onze gemeente. Onder meer is Mensen Met Mensen van mening dat de bouwdienst van een
gemeente één van de belangrijkste gemeentelijke diensten is. Meer middelen en mensen zijn nodig
om van de Herseltse bouwdienst een krachtigere dienstverlener te maken.

Als oudste zoon van notaris Jules Antonis en Lucie Lemmens
woont Luc op de Herentalsesteenweg in het ouderlijk huis.
Broer Werner verhuisde naar Heist-op-den-Berg, zus Ilse naar
Heverlee.
Hij studeerde af als licentiaat rechten en licentiaat notariaat
aan de K.U. Leuven en volgde zijn vader op als notaris tot in
2007. Tijdens zijn legerdienst werd hij verliefd op de zus van
zijn beste vriend-medemilicien: Hilde. Ze zijn ondertussen 20
jaar gehuwd en hebben een prachtige dochter: Stefanie. Luc
werkt graag in zijn tuin en heeft ook een passie voor literatuur.
Vandaar dat hij vaak te vinden is in onze Herseltse bibliotheek.
Politiek interesseert hem sinds zijn tienerjaren, maar geen van de huidige traditionele partijen kon hem bekoren. De
burgerbeweging Mensen Met Mensen die in Herselt ontstond onder impuls van Milo, sprak hem onmiddellijk aan en biedt
wat hem betreft een mooie kans om meer te realiseren voor de mensen van Herselt.
Hij wil meehelpen om niet alleen een ander, maar vooral een beter beleid op poten te zetten, met oog voor de Herseltse
burger en het algemeen belang. Hij is ervan overtuigd dat hij met zijn juridische achtergrond en zijn kennis van Herselt
een waardevolle bijdrage kan leveren aan een nieuw en meer geëngageerd gemeentebestuur.

HILDE WENDELEN
Plaats 9

Mensen Met Mensen wil dat er eindelijk een einde komt aan het nattevingerwerk en de improvisaties
omtrent de herinrichting van onze kerkhoven.
De verwijdering van graven dient met respect en met gelijke behandeling van iedere betrokken
familie te gebeuren.

De ouderen onder u zullen zich zeker nog de ouders van Hilde herinneren: haar moeder als “madam van de naaischool”
en haar vader als “Jul van ’t gemeentehuis”. Hilde voelt zich thuis in Herselt. Ze heeft mooie herinneringen aan haar
kinderjaren: ganse dagen spelen in de bossen en zwemmen in de vijvers van de “Purperen Hei”.
In Leuven studeerde Hilde verpleegkunde. Al snel wist ze dat ze later
thuisverpleging zou doen. Zij startte dan ook haar loopbaan bij het
Wit-Gele Kruis in en rond Leuven om de laatste twintig jaren van
haar carrière als zelfstandige thuisverpleegkundige te werken in Herentals
en omstreken. Hilde heeft altijd met hart en ziel voor haar zieken
gezorgd. Met haar echtgenoot Michel Martens kreeg zij twee schatten
van dochters: Lies en An. In ’99 overleed Michel na een jarenlange
ziekte. Het geluk omarmde Hilde terug met de komst van vier lieve
kleinkinderen: Keanan, Michelle, Kiyana en Mathis. Wekelijks zingt
Hilde in een A-Capella-vrouwengroep. Het verrijkt haar leven. Ze is
er erg bij betrokken en zetelt er ondertussen ook in het bestuur.
Onrecht of oneerlijke praktijken, daar kan Hilde niet tegen, als kind al niet. Hilde vindt dat er in Herselt verandering moet
komen. ”De inwoner van Herselt moet meer gehoord worden, er moet meer rekening gehouden worden met wat er
leeft onder de mensen. Samen moeten we naar oplossingen voor de bestaande probleemsituaties zoeken”.
Hilde wil mee haar schouders zetten onder het “burgerbeleid” van Mensen Met Mensen.

LUDO DEWULF
Plaats 10

Het grondrecht op wonen is in Vlaanderen in de praktijk nog steeds tot op grote hoogte dode letter,
ondanks de beleidsintenties en beloften van de hogere overheden.
Voor Mensen Met Mensen kunnen kleinschalige en betaalbare woonprojecten een alternatief bieden
bij de huidige woningnood die zich ook in onze gemeente op een acute manier manifesteert.

Op internaat in Tienen startte Ludo in de studierichting menswetenschappen, nadien studeerde hij elektronica en communicatie en via avondschool werd hij IT-er.
Ludo kwam in 1966 in Herselt wonen, op de Vest. Zijn familie,
buren en vrienden kennen Ludo als een eerlijk, vrijgevig en
sociaal man die zijn idealen trouw blijft. Samen met Nadine
woont Ludo nu op de Rijselberg.Tussen de velden genieten zij
van het mooie, groene Herselt. Zijn kinderen Natasja en Tim
zijn al uitgevlogen, maar bleven ook in Herselt wonen. Zijn
kleindochter Michelle woont in Ramsel. Als baasje van een
“Bordeaux-dog” is Ludo ook gekend in de Herseltse hondenschool, waar hij jaren secretaris was.
Een dartspijltje gooien met enkele maten, een fijne babbel, kokerellen en wat tuinieren staan op zijn hobbylijst.
Ludo’s loopbaan speelde zich af bij “Union Minière”, nu “Umicore”. Hij startte er als technicus in een onderhoudsteam
en werkte op de dienst onderzoek en ontwikkeling van infra-roodtechnologie. De laatste jaren droeg hij zijn steentje bij
via Business IT.
Nu wil Ludo zich volop engageren voor “Mensen Met Mensen”. Hij wil ijveren voor een open en eerlijk gemeentebeleid
dat vertrekt vanuit het actief luisteren naar de inwoners. De veiligheid en het milieu in Herselt zijn voor hem belangrijke
bezorgdheden. Ludo’s motto is: de daad bij het woord voeren!

CYRIEL
VAN DEN HEUVEL
Plaats 11

Mensen met Mensen zal er voor zorgen dat gewone burgers, zelfstandigen en ondernemers ruimschoots
op tijd worden verwittigd én grondig voorgelicht bij openbare werken en grote evenementen. Telkens
dient ook een hinder-impacttoets te worden opgemaakt.

Cyriel woont in de Stationsstraat in Ramsel en is een rasechte Ramselaar. Zijn vader was Viktor Van den Heuvel. Zijn
ouders hadden een winkel en een café in Ramsel.
Hij groeide op met de dorpspolitiek: de familie Van den
Heuvel leverde in het verleden enkele burgemeesters.
Gelukkig getrouwd met Viviane D’heer is hij ook fiere
vader van Dave die Belgisch kampioen is in de danskunst.
Hij doorliep de middelbare school in het Hoger
Instituut voor Scheikunde en Tuinbouw in Sint-Truiden.
Zijn ganse loopbaan was hij actief als vertegenwoordiger,
verkoper en manager. Die job deed hij voornamelijk bij
Nissan in Keerbergen en Batraco in Westerlo. Sinds
2011 is Cyriel met pensioen en wil hij zijn vrije tijd
nuttig spenderen.
Als Ramselaar heeft hij respect voor de vrijheid en de kunde van elke Herseltse burger. Het gedachtengoed van “Mensen
Met Mensen” bekoort hem zeer. Cyriel zal zijn kennis en ervaring inzetten om de burgerbeweging te versterken met zijn
ervaring en kennis.

RAF VANGENECHTEN
Plaats 12

Mensen met Mensen wenst in te zetten op het ernstig nemen van onze zelfstandigen en KMO’s: deze
mensen weten beter dan de politiekers zelf hoe het meest efficiënt met het gemeentelijk budget dat
voor hen is voorzien, moet worden omgegaan. Jaarlijks en grondig overleg tussen deze beroepsgroep
en het bestuur is een evidentie die op korte termijn vorm moet worden gegeven.

Wie kent Raf Vangenechten niet?
Geboren en getogen in Herselt, groeide hij samen met zijn broer en zus op in
het warme nest van Jef Vangenechten en Mariëtte Van Uytsel en in hun “doehet-zelf” zaak. Raf heeft er, tussen de ijzerwaren, waarschijnlijk al elke inwoner
van Herselt zien passeren. Het lag voor de hand dat hij de zaak van zijn ouders
zou overnemen. In 1992 werd hij dan ook zaakvoerder van “Amerikaanse Stock
Vangenechten”. Velen kennen wellicht nog Raf’s grootvader: Felix Van Uytsel
(Feel de schrijnwerker) die zich heel zijn leven heeft ingezet voor de kapel van
Varenwinkel. Raf trouwde in 1999 met Cindy, zijn steun en toeverlaat en in 2004
kregen zij een superdochter: Maite.
In zijn vrije tijd is Raf gepassioneerd bezig met het verzamelen van militaria uit
Wereldoorlog II. Hij richtte het “Allied Forces Museum” op. Daarnaast is hij
gefascineerd door diepzeeduiken. Motorrijden is voor hem ook een passie, samen
met zijn vrienden kan hij hier geweldig van genieten.
Sinds een half jaar raakte Raf geboeid door de gedrevenheid en de passie van de nieuwe burgerbeweging “Mensen-MetMensen”.
Zijn ervaring als ondernemer, zijn kennis van materialen en bovenal zijn vlotte contacten met alle soorten mensen wil hij
inzetten voor een veiliger en een welvarender Herselt.

KARLA JENNES
Plaats 13

Mensen met Mensen staat voor een goed uitgetekend gezinsbeleid. Opvoedingsondersteuning, een
sterke buitenschoolse kinderopvang, de uitbouw van huiswerkbegeleiding en het organiseren van
contactmomenten voor jonge ouders zijn enkele van de speerpunten van ons beleid. Alles moet
worden ingezet op het voortbestaan van de basisschool van Blauberg.

Karla Jennes, dochter van Louis ‘Witje’ Jennes en Georgina Milis kwam 56 jaar
geleden op de wereld als 15de kind van16. Zij vond het geweldig fijn met haar
broers en zussen op de Blauberg. Haar vader was eerst taxidermist. Later runde hij
in Blauberg een bank (die nu iedereen kent als KBC) en hij deed ook in verzekeringen
(toen ABB). Haar moeder zorgde voor de kinderen maar werkte tegelijkertijd heel
hard en later ook samen met haar vader voor KBC. Haar ouders leerden al hun
kinderen de volgende belangrijke waarden: voor elkaar zorgen, goed en dankbaar
zijn en respect tonen voor anderen.
Karla woont al heel haar leven in Blauberg City. Zij heeft twee geweldige kinderen, Sien en Niels, en prachtige schoonkinderen,
Stephanie en Sven. Die schonken haar ook twee schattige kleinkinderen Martha en Felix. Het derde kleinkind is op
komst. Haar dochter Sien is kleuterleidster in De Graankorrel in Blauberg en haar zoon is pr-specialist en redactiecoördinator bij Primetime Communication in Wijgmaal. In haar leven heeft ze een beetje van alles gedaan, maar vooral voor
haar kinderen gezorgd. Ze was bestuurslid van KVLV Blauberg en houdt de vinger aan de pols in haar geliefde Blauberg.
Toen Karla werd gevraagd om zich in te zetten voor “Mensen Met Mensen” twijfelde ze niet. Ze wil zich actief inzetten
om van onze gemeente een nog aangenamer plaats te maken. Ze wil echt luisteren naar wat de mensen te vertellen hebben
en hen geven waar ze recht op hebben.

WILLY WILLEKENS
Plaats 14

Mensen met Mensen kiest voor de oprichting van een volwaardig ondernemersloket, bemand door
een gekwalificeerd personeelslid. Het voorstel van UNIZO om de Mixx te gebruiken als een
co-working centrum wordt door ons ten volle ondersteund.

In 1980 kwam Willy Willekens samen met zijn vrouw Marina in Heide in Bergom
wonen. Hij heeft twee geweldige zonen: Kevin en Glen. Zijn kleindochter Gloria
is zijn oogappel.
Willy studeerde mechanica en elektriciteit. Dertig jaar lang was hij leraar HST en
BSO elektromechanica in Antwerpen en Herentals. Daarbij stoomde hij nog
gedurende twintig jaar jonge mensen klaar in de auto-rijkunst. Ondertussen is
Willy al 20 jaar zelfstandig zaakvoerder van Aqua Garden, gevestigd in de KMOzone op de Westerlosesteenweg.
Op een mooie dag hoorde Willy zijn vrienden met begeestering vertellen over
de nieuwe burgerbeweging “Mensen Met Mensen”. Hun enthousiasme prikkelde
en motiveerde hem en hij zegde MMM zijn steun toe. Hij stond vol bewondering
voor het respect dat er werd getoond voor ieders gedachtengoed en overtuiging
en voor de bijzondere aandacht rond inspraak van de individuele burger in
Herselt.
Willy is een man van weinig woorden, maar eenmaal zijn woord gegeven, blijft hij het trouw. Met zijn technische achtergrond
en rijke ervaring zal hij zeker op vele terreinen in de lokale politiek van nut zijn.
Geef Willy een kans om, samen met “Mensen Met Mensen”, Herselt beter te besturen. Hij zal u zeker niet teleurstellen.

SONJA WIJNANTS
Plaats 15

Mensen Met Mensen wil zoeken naar harmonie tussen recreatief sporten, toerisme en respect voor
onze prachtige natuur in Herselt. Waarom niet zoeken naar een toegankelijk loopparcours in iedere
deelgemeente: zo stimuleren we al onze inwoners om het joggingpak al eens (meer) aan te trekken.

Sonja Wijnants is de echtgenote van Gui en de mama van Pieter en Wout.
Als Hesselaar in hart en nieren is zij onder meer vrijwilliger bij VZW de Kerstkroeg en groot bewonderaar van de prachtige
natuur in onze gemeente.
Sonja heeft altijd dicht bij de mensen van Herselt gestaan: als fotograaf had ze 15 jaar een fotozaak in Herselt. Veel Hesselaars werden door haar lens gevangen bij geboortes, communies en huwelijken.
Nu werkt Sonja nog steeds tussen de mensen van Herselt: in de wintermaanden in het woonzorgcentrum Sint-Barbara,
de rest van het jaar bij tuincenter Van Roie. We mogen dus wel zeggen dat ze den Hesselaar kent en weet wat er bij
hem of haar leeft.
Zij wil samen met Mensen met Mensen van Herselt een nog warmere
gemeente maken en ervoor zorgen dat ons groen Herselt verder in ere
wordt gehouden. Daar gaat ze voor! Samen met de mensen van Herselt
en in het belang van onze toekomstige generaties.

ROGER HUYBRECHTS
Plaats 16

Mensen met Mensen staat voor een intense samenwerking met al onze verenigingen. Het is een
absolute beleidsprioriteit van onze partij om het verenigingsleven met alle mogelijke middelen te
ondersteunen en te stimuleren.

Roger Huybrechts is een rasechte Ramselaar. Hij bracht zijn jeugd door op de Begijnendijksesteenweg, naast carrosseriebedrijf
Hendrickx (“den hette”). Hij trouwde met José Loockx. Zij kregen één dochter Marijke die samen met Kristien twee lieve
kindjes opvoedt: Sterre en Savannah.
Karel Huybrechts en Pauline Dils waren de ouders van Roger, zus Mia en broer Ludo. De schoonouders van Roger zijn
afkomstig van Bergom (schoonvader Jos Loockx) en van de Blauberg (schoonmoeder Paula Mans). José is de oudste zus van
Chris,Wim en de Petro. Kortom: allemaal echte Hesseleirs!
Na school en legerdienst begon Roger als werknemer bij Agfa-Gevaert in Mortsel. Daar werkte
hij 37 jaar, waarvan 21 jaar als syndicaal afgevaardigde, zetelend ook in het “comité veiligheid”.
Als lid van de ondernemingsraad van het bedrijf nam hij ook om de twee jaar deel aan de
onderhandelingen over de CAO. Momenteel is Roger bestuurslid van de KGV die de gepensioneerden van Agfa-Gevaert verenigt. Daarnaast is hij nog actief als ACV-militant voor de regio
Westerlo en kassier van het ACV van Groot-Herselt én provinciaal bestuurslid van het ACV.
Tenslotte engageerde hij zich ook nog in het PWA van Herselt. Voetbal was altijd een passie
voor Roger.Als hevige supporter van Ramsel is hij overtuigd dat er mooie tijden zullen aanbreken
met de goede jeugdspelers waar Ramsel momenteel fier op is. Duiven zijn de andere grote
liefhebberij van Roger. Hij is ondervoorzitter van de duivenbond “De snelle vlucht” in Ramsel.
Roger gelooft in de burgerbeweging Mensen met Mensen omdat die gaat voor een eerlijk, rechtvaardig en respectvol beleid
voor al de inwoners van onze gemeente.

JOSEPHINE WALSCHOT
Plaats 17

Mensen met Mensen is van mening dat er rond de tafel moet gezeten worden, dat er dialoog moet
geopend worden om een oplossing te zoeken voor de problematiek van de weekendverblijven in
onze gemeente. Bij het scheppen van bijkomende woongelegenheid, moet men in ieder geval zorgvuldig
te werk gaan via evenredige spreiding van woongelegenheid over alle deeldorpen en dus met respect
zowel voor de situatie van woonbehoeftige mensen als voor hun toekomstige buren.

Joséphine (zeg maar Josée!) Walschot is geboren in Ukkel in 1954. Zij is de moeder van Sébastien en grootmoeder van
drie schattige kleindochters Fay, Julie en Laura.
Zij was al verzot op Herselt toen zij dertien jaar oud was. Haar vader was zelfstandig loodgieter
en had zijn cliënteel in het Brusselse. Rond 1968 las hij een aankondiging in de krant. Herselt
werd aangeprezen als rustige en groene gemeente.
Haar ouders zagen dit als een kans om te ontsnappen aan de drukte van de grootstad. Zo
kregen hun kinderen de gelegenheid om het platteland te ontdekken en te genieten van de
gezonde Herseltse lucht.
Beetje bij beetje is haar leven veranderd. De economische crisis in de jaren zeventig hakte
er behoorlijk in, ook bij haar ouders die blij waren zich te kunnen vestigen in Herselt. Later
kreeg zij de kans om het huis naast dat van haar ouders te kopen zodat zij haar zwaar zieke
moeder kon bijstaan. Haar zoon Sébastien volgde lager onderwijs in Varenwinkel en zette
zijn middelbaar onderwijs voort in Westerlo. Zijn vriendenkring en zijn leven heeft hij in
Herselt opgebouwd. In die periode werkte Joséé op de redactie van een vrouwenblad en
pendelde zij iedere dag naar Brussel.
Josée is heel geïnteresseerd in wat er leeft in onze gemeente.
Zij is begaan met de mensen die het in onze samenleving moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen.
Zij wil met veel enthousiasme haar steentje bijdragen om “Mensen met Mensen “een stem te geven in het Herselts
gemeentebestuur.

LOU OOMS
Plaats 18

Mensen Met Mensen vindt dat het onderhoud van bermen, grachten en wegen volgens een duidelijke
planning moet gebeuren, iedere straat moet hoe klein ook in een beurtrol opgenomen worden.
De bermen dienen gemaaid te worden rekening houdend met het bermdecreet, maar als de veiligheid
in het gedrang komt moet er onmiddellijk gehandeld worden. Grachten en waterlopen moeten
perfect onderhouden worden zodat wateroverlast voorkomen wordt.

Lou Ooms werd 66 jaar geleden op de Mottaart geboren als zoon van Charel Ooms, beter bekend als Charel van Fons
van de Witte. Die zorgde samen met zijn vrouw Leonie Bries of Leonie van Teunke, voor een warm thuis voor hun
kroost. Hij heeft drie broers Fons, Tony en Jos en twee zussen Mia en Vera. Lou woont met zijn vrouw Greetje Wuyts in
de Dieperstraat 85B.
Lou kan terugblikken op een mooie loopbaan als federaal ambtenaar bij
het Ministerie van Justitie en geniet nu van zijn pensioen. In 2006 deed
hij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Herselt en hij bewaart
mooie herinneringen aan de tijd dat hij mocht zetelen in de OCMW-raad.
Vrienden van Lou, die grote sympathie hebben voor Mensen met Mensen,
vroegen hem of hij interesse had voor deze nieuwe partij. Na enkele
vergaderingen werd hij een enthousiaste medewerker die boordevol
goede en creatieve ideeën zit. Hij zegt vooral getroffen te zijn geweest
door het wederzijds respect van iedereen voor iedereen en het positivisme
binnen de burgerbeweging MMM.
Lou zal zich graag inzetten om met Mensen met Mensen verder te bouwen aan een beter en warmer gemeentebestuur,
dat oog heeft voor de belangen en de gevoeligheden van alle inwoners van onze gemeente.

NATHALIE TORFS
Plaats 19

De veiligheid van onze schoolgaande jeugd is voor Mensen Met Mensen een topprioriteit. Dat betekent
al minstens goed onderhouden fietspaden, zeker in de winterperiode.
Bij openbare werken dienen snelheidsbeperkingen te worden opgelegd en opgevolgd door de
politiediensten. Duidelijke signalisatie en veilige omwegen dienen te worden voorzien.
Alle beleidsmaatregelen in het kader van verkeersveiligheid dienen te worden teruggekoppeld naar
de betrokken bewoners.

Nathalie Torfs is geboren in Leuven op 9 januari 1983 en afkomstig van “de Gijmel”, een van de vele “inwijkelingen” die
onze gemeente rijk is dus.
Vader Robert Torfs werkte tot aan zijn pensioen bij de bekende Ramselse
firma De Bruyn (centrale verwarming). Haar mama Greta Peeters zette
ook nog haar zus en vier broers op de wereld. Nathalie is alleenstaande
moeder van haar dochtertje Ilyana. Ze kwam in Herselt wonen omwille
van het groene karakter van onze gemeente.
Van opleiding is Nathalie kantoorbediende. Ze heeft ook een attest bedrijfsbeheer en een certificaat VCA. Ze volgde een opleiding EHBO en
brandbestrijding. Nathalie werkt full-time als veiligheidsverantwoordelijke
bij autoconstructeur Audi in Vorst. Haar werkgever houdt zoveel als mogelijk
rekening met de sociale context waarbinnen werknemers leven: zij kreeg
de mogelijkheid om haar uurrooster aan te passen aan haar moederschap.
Enkele maanden geleden hoorde zij voor het eerst van “Mensen met Mensen”. Deze burgerbeweging sprak haar onmiddellijk aan. Ze wil zich dan ook met veel enthousiasme engageren voor het gedachtengoed en de idealen van deze nieuwe
Herseltse burgerbeweging en politieke partij. “Mensen met Mensen” gaat voor een Herselts bestuur dat echt rekening
houdt met de wensen en de gevoeligheden van de mensen van Herselt: net daar wil Nathalie mee voor gaan!
Haar ervaring als veiligheidsverantwoordelijke zal de ploeg van Mensen met Mensen zeker kunnen gebruiken bij het
vooropzetten en uitvoeren van heel wat beleidsdoelstellingen rond veiligheid.

JOS HEYLEN
Plaats 20

Mensen Met Mensen weet dat cultuur mensen verbindt. Meer moet ingezet worden op onder meer
de uitbouw van de bibliotheek van Herselt als een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De mensen
van de bibliotheek moeten verder worden ondersteund bij nieuwe initiatieven. Waarom ook niet
meer live-muziek in de bibliotheek? De mogelijkheden zijn onbeperkt, maar tot nu onbenut.

Jos werd geboren tijdens den oorlog in 1944 in “den Ollemanshoek” in Herselt. Hij is dus een echte Hesselaar en woont
tot op vandaag nog altijd in de Oude baan. Met zijn echtgenote, die hij nu al geruime tijd moet missen, kreeg Jos twee
geweldige kinderen: Luc en Christine en prachtige kleinkinderen.
Als jonge knaap genoot hij onderwijs in de gemeentelijke jongensschool
van Herselt. In Westerlo volgde hij de opleiding ‘ambachten en neringen’,
zoals dat toen heette. Ook leerde hij de stiel van ”orgelbouwersgast”
bij Gerard d’Hondt. Later werkte hij bij de Herseltse orgelbouwer Pels.
Zijn legeruniform ruilde hij eerst in voor een metsersoveral. Die ervaring
stelde hem in staat om zelf zijn huis te bouwen. Vanaf 1980 werkte hij
voor het gemeenschapsonderwijs, onder meer voor de Letterboom in
Herselt.
De grootste passie van Jos is muziek: hij bespeelt verschillende instrumenten. Jos treedt samen met zijn dochter Christine
regelmatig op, tijdens de Merode-happening speelden ze nog voor een volle tent! Het meeste genieten Jos en Christine
toch van hun maandelijks optreden als vrijwilliger in het woon- en zorgcentrum “Sint Barbara”. Zien hoe de bewoners
genieten van muziek geeft hen een warm gevoel.
Jos kreeg zin om mee te doen met “Mensen met Mensen” omwille van het respect dat hij binnen de groep ervaarde ten
aanzien van hem als oudere. Als lid van Okra weet Jos wat voor onze ouderen belangrijk is, wat hun problemen zijn en
wat voor hen moet gedaan worden. Deze kennis zal ten goede komen van de oudere mensen in Herselt.
Respectvol en eerlijk zijn, alle mensen op een gelijke manier behandelen, goed zijn voor de dieren, dit zijn voor Jos dé
grote waarden die hij wil uitdragen.

VERONIQUE BLOCKX
Plaats 21

Mensen met Mensen wil van Herselt een gemeente maken die iedere inwoner de nodige kansen
geeft om zo gezond mogelijk te leven. Wij zetten in op preventieve acties zoals preventie van harten vaatziekten, gezonde voeding, rookstopinitiatieven. Ook actuele thema’s zoals stress, burn-out en
bore-out mogen niet uit de weg worden gegaan.

Veronique Blockx is de gelukkige echtgenote van Gert Jennes. Zij is afkomstig van Veerle-Heide maar woont met haar
gezin sinds 2003 in de Beningstraat in Herselt. Als verpleegkundige werkt ze op UZ Gasthuisberg in Leuven. Haar echtgenoot Gert heeft Hessels bloed in de aderen. Zowel zijn ouders als grootouders aan beide kanten zijn en waren van
Herselt. Gert is eveneens verpleegkundige van opleiding. Hij werkt in Herselt in het rusthuis Sint Barbara.
Veronique en Gert zijn de trotse ouders van drie dochters:
Sjoukje, Nynke en Benthe. Zij hadden niet alleen geluk met
hun gezin en hun woning, maar bleken bovendien ook nog
eens in een gezellige en sociale buurt terecht te zijn gekomen
waar buren van alle leeftijden nog met mekaar zijn begaan
en leuke activiteiten organiseren zoals de speelstraat, BBQ,
enz. Het verenigingsleven in Varenwinkel ligt haar nauw aan
het hart. Zij engageert zich onder meer door jaarlijks mee
te gaan als kok met de Chiromeisjes van Herselt.
Als verpleegkundige en jonge moeder wil Veronique graag haar steentje bijdragen aan een gezonde en sociale gemeente,
waarin jong en oud zich thuis en geborgen voelen. Het gevoel erbij te horen is voor haar een hoeksteen voor een warme
samenleving. Met Mensen Met Mensen wil zij samen met de mensen van Herselt gaan voor alle mensen van Herselt!

MARGRIET VANLOMMEL
Plaats 22

Mensen met Mensen staat voor solidariteit in onze gemeente en voor een warm hart en engagement
ten aanzien van al wie getroffen werd door tegenslagen van welke aard ook. Een goed uitgebouwd
vrijwilligersbeleid dat mensen waardeert en beloont, is in die zin een belangrijke beleidsbekommernis.

Margriet Vanlommel komt uit een gezin van vijftien kinderen. Zorgen voor elkaar, hard werken, organiseren, verantwoordelijkheid nemen en delen, zijn waarden die zij van jongsaf mee kreeg. Zij studeerde in 1974 af als sociaal verpleegkundige
en werkte na haar stage vijf jaar in de beschermde werkplaats in Lier.
Sinds 1983 woont ze met haar echtgenoot Wilfried Hermans op de Mottaart in Herselt.
Er kwamen drie kinderen:Wies, Clara en Hugo, en twee Foster Parents kindjes uit Honduras.
Margriet bleef acht jaar thuis voor de opvoeding van de kinderen maar werkte die jaren
als vrijwilliger om zieke kinderen thuis te onderwijzen. Haar vier kleinkinderen zijn haar
grootste schatten.
In 1988 begon zij opnieuw te werken in het rusthuis Sint-Barbara op de sociale dienst.
Gedurende twintig jaar heeft ze honderden ouderen in samenspraak met hun familie
begeleid naar hun nieuwe thuis. De samenwerking met toffe collega’s en vrijwilligers
maakte haar job nog aangenamer.
Margriet doet veel vrijwilligerswerk: huiswerkbegeleiding van kinderen in Westerlo,
zwerfvuilvrijwilliger, ziekenbezoekster voor Samana, brieven schrijven voor Amnesty
International, ... Dankzij een toffe buurtwerking kregen zij in 2008 een “babbelbank” en op
vraag van de ouderen knapten ze samen het “kapelleke van de Mottaart” op.
Margriet houdt van mensen en van zorg dragen voor mensen. Daarom hoopt ze op een socialer democratie waar
aandacht is voor het welzijn van de mensen, in solidariteit met elkaar en met de natuur.

MARCEL COREMANS
LIJSTDUWER
Plaats 23

Mensen met Mensen bespaart niet op openbare veiligheid noch op het veiligheidsgevoel van onze
mensen. Zo mag er onder meer niet worden bespaard op onze noodzakelijke openbare verlichting
maar dient er geïnvesteerd in veel goedkopere LED-verlichting.
Waar de burgers hiervoor opteren, stimuleren en ondersteunen wij BIN-netwerken.

69 jaar geleden werd Marcel geboren in Rijmenam, in een gezin met vier jongens en één meisje.Vader was beroepsmuzikant, orgelist en tevens boekhouder. Moeder zorgde voor de kinderen. Marcel getuigt dat zijn ouders hem vooral sociaal
voelend leerden zijn. “Vriendelijk zijn kost niets”, zei zijn moeder weleens. Als jonge knaap liep hij zijn Finneke uit Ramsel
tegen het lijf. Ondertussen 50 jaar gelukkig getrouwd en wonen ze in de Bosstraat te Ramsel. Hun zoon Kris trouwde
met Anja, zij bezorgden Marcel en Finneke een droom van een kleinkind: Raisa. Finneke werkte 21 jaar als gezinshelpster
en bezorgde ook maaltijden bij de mensen van Herselt.
Marcel werkte 34 jaar bij Opel Antwerpen en was er 22 jaar lang ACV-délégué.
Als syndicaal afgevaardigde was hij actief betrokken en geëngageerd in gewesten verbondsvergaderingen. Via ACV Westerlo werd hij ook afgevaardigd in de
Financiële Commissie in Turnhout. 25 jaar lang kon hij zich inzetten als voorzitter
van het ACV in Ramsel en later ook van het ACV van Groot Herselt. Heel zijn
loopbaan heeft hij zich sociaal geëngageerd, zowel bij zijn werkgever zoals jaren
geleden omtrent de problematiek van de kleiputten van Ramsel. In de wijk Roteinde werd geijverd voor verkeersdrempels, zij kwamen er.
Met “Mensen Met Mensen ” wil Marcel zich actief inzetten om van onze gemeente een sociale, dynamische en toekomstgerichte gemeente te maken waar de mensen mee het beleid bepalen. Zijn ervaring als syndicaal afgevaardigde zal MMM
kunnen gebruiken om de verschillende groepen van mensen in onze gemeente te verbinden.
Marcel zal een krachtige stem zijn in de Herseltse gemeenteraad.

UW STEM

