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Verkiezingscampagne 2018 gestart

Luistermomenten

CD&V gaat resoluut voor
de burgemeestersjerp

V.U. LUC GOFFIN, LEUVENSEBAAN 23A   3120 TREMELO

SEPTEMBER 2017

Tijdens een kick off moment op vrijdag 22 september werd een tipje van de sluier gelicht met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 
In het bijzijn van nationaal voorzitter Wouter Beke, minister Koen Geens en een ruim publiek werd een korte toekomstvisie geschetst met geplande 

activiteiten en projecten. Als klap op de vuurpijl werden er enkele plaatsen van de CD&V-lijst bekend gemaakt.

CD&V trekt met een sterk gemotiveerd team naar de verkiezingen en gaat met schepen Bert De Wit op kop 
resoluut voor de burgemeestersjerp. Eerste schepen Diane Willems staat op de tweede plaats, gevolgd door 

OCMW-voorzitter en schepen Jan Van Herck. Kersvers schepen Bertrand Eraly zal de CD&V-lijst duwen.  

Onze verkiezingslijst zal in de loop van de campagne verder aangevuld worden met sterke kandidaten uit 
Tremelo en Baal.  Verderop in dit krantje laten we u alvast kennismaken met ons team.

“WIJ komen naar u luisteren!”
Tijdens onze luistermomenten slaan we onze tent op in uw buurt en willen we luisteren naar u! Wat loopt er goed in onze gemeente? Wat kan er 

beter? Wat zou u graag verwezenlijkt zien?  … Vertel ons uw gedacht of kom gezellig even bijbabbelen. WIJ voorzien GRATIS koffie, koffiekoeken en 
zelfs pannenkoeken!

Waar en wanneer? 
Ninde: Zaterdag 21 oktober, parking Damiaanmuseum (9u-12u)

Baal: Zaterdag 28 oktober, Baal-dorp (9u-12u)
Tremelo: Dinsdag 31 oktober, op de wekelijkse markt in de Schrieksebaan (8u-12u)

CD&V trekt met een sterk gemotiveerd team naar de verkiezingen en gaat met schepen Bert De Wit op kop 
resoluut voor de burgemeestersjerp. Eerste schepen Diane Willems staat op de tweede plaats, gevolgd door 

OCMW-voorzitter en schepen Jan Van Herck. Kersvers schepen Bertrand Eraly zal de CD&V-lijst duwen.  

23. BERTRAND ERALY   

Tremelo
Baal



Beste dorpsgenoot,

De grote vakantie zit er weer op en we 
zitten weer in ons vertrouwde stra-
mien. Ook WIJ zijn opnieuw van start 
gegaan.  Op vrijdag 22 september 
trapten WIJ onze campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 
op gang.  

Na het plotse overlijden van ons 
boegbeeld, Vital Van Dessel, werden 
we jammer genoeg verplicht op zoek 
te gaan naar opvolging. Met Bert 
De Wit, onze jonge doch ervaren 
lijsttrekker, gesteund door eerste 
schepen Diane Willems, OCMW-voor-
zitter Jan Van Herck en kersvers 
schepen Bertrand Eraly als lijstduwer, 
maken WIJ ons op voor een volgende 
bestuursperiode. 

WIJ Tremelo-Baal is een groep met 
enthousiaste en gemotiveerde men-
sen, zowel ouwe getrouwen als nieuw 
talent, maar allemaal met een groot 
hart voor onze gemeente en haar 
inwoners.  Interesse om onze groep te 
versterken? Kom er gerust bij.

WIJ komen naar u luisteren! Breng 
ons uw verhaal en uw mening. Wij 
zorgen voor de koffi e en de pannen-
koeken.

Tot slot verwelkomen WIJ u graag op 
ons bal met Radio Modern. Kom langs 
en laat u onderdompelen in een avond 
vol dans en ambiance uit de fi fties. 

Veel leesplezier.

voorzitter: Luc Goffi n 

1.  Heidelaan, Tremelo

2.  70 jaar

4.  gemeenteraadslid, politieraad 

5.  reizen en wandelen

THEO SMETS

1.  Straat + dorp 

2.  Leeftijd

3.  Beroep 

4.  Gemeentelijk mandaat en/of politieke geschiedenis

5.  Vrije tijd/interesses

LEGENDE

JAMIN DESAEVER

JAN VAN HERCK

1.  Balenbergstraat, Baal

2.  51 jaar

3.  huismanager

4.  penningmeester CD&V Tremelo-Baal

5.  muziek en natuur

SONJA VAN HOOF

1.  Van Arckellaan, Tremelo 

2.  66 jaar

3.  huisvrouw

4.  bestuurslid CD&V 

5.  vrijwilliger Kind & Gezin, bekommerd om het welzijn
     van onze viervoeters en hun baasjes

RIA CLAES DIANE WILLEMS

1.  Louis van Holestraat, Baal

2.  68 jaar

3.  verpleegkundige op pensioen 

4.  bestuurslid CD&V

5.  fi etsen, tuinieren, oppassen op de kleinkinderen, vrijwilliger samana,
     siddartha en actief in verschillende verenigingen

MARIA UYTTERHOEVEN

NELE DE PRETER

1.  Leuvensebaan, Ninde

2.  49 jaar

3.  zaakvoerder LiGo bvba

4.  voorzitter, voormalig gemeenteraadslid 

5.  chiro

LUC GOFFIN

1.  Veldonkstraat, Tremelo

2.  55 jaar

3.  technieker

4.  schepen van ruimtelijke ordening en senioren

5.  het verenigingsleven ten volle steunen

BERTRAND ERALY

1.  Boterstraat, Ninde

2.  53 jaar

3.  Gemeenteraadslid, gewezen OCMW-raadslid

4.  Leerkracht VBS Tremelo

5.  Met een groot hart voor onze gemeente!

LILIANE VAN MUYSEN



1.  Van Arckellaan, Tremelo

2.  39 jaar

3.  kinesist- myofasciaal therapeut

4.  nieuw in de politiek, moeder was 9 jaar burgemeester van Tiel-Winge

5.  vader van 2 dochters, fi etsend en feestend lid van RCT de Eddy’s

JAMIN DESAEVER

1.  Camille Huysmansstraat, Baal

2.  54 jaar

3.  coördinator Zorg OCMW Keerbergen

4.  schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter,
     voorzitter vzw PWA-dienstencheques Tremelo

5.  vrijwilliger beweging.net, ACV en Samana (ziekenzorg),
     hobbykok, lezen, fi tness

JAN VAN HERCK

1.  E. Van der Veldestraat, Tremelo

2.  57 jaar

3.  postbode

4.  OCMW raadslid, voorheen gemeenteraadslid en lid politieraad

5.  bestuurslid ACV Baal, Tremelo, Ninde

DIRIK VAN DEN BROECK

1.  Eikenboslaan, Tremelo

2.  55 jaar

3.  bediende bij Barco 

4.  eerste schepen met bevoegdheden: fi nanciën, mobiliteit, milieu,      
     afvalbeheer, ontwikkelingssamenwerking en landbouw

5.  zwemmen, fi etsen, familie koesteren

DIANE WILLEMS

1.  Pater Damiaanstraat, Ninde

2.  32 jaar

3.  Actief in de zorgsector 

4.  Nieuw in de politiek, maar actieve politieke familie met zus Ellen De Rijck,    
     moeder Linda Schoovaerts en grootvader Louis Schoovaerts

5.  studeren, Q-time met familie en vrienden, supporter KV Mechelen

ANN DE RIJCK

1.  Lange Venstraat, Baal

2.  50 jaar

3.  technisch tekenaar

4.  OCMW-raadslid, lid van gezondheidsraad en sportraad,
     voormalig gemeenteraadslid

5.  tuinieren, lopen en start 2 run begeleiden

MARC WILLEMS

1.  Bakelstraat, Baal

2.  36 jaar

3.  leerkracht VBS Tremelo

4.  schepen van jeugd, toerisme, buitenschoolse kinderopvang, ICT en onderwijs

5.  papa van 2 fl inke dochters, voetballen, fi etsen en feesten met RCT de Eddy’s 

BERT DE WIT

1.  Boterstraat, Ninde

2.  38 jaar

3.  leerkracht Damiaanschool Tremelo

4.  nieuw in de politiek

5.  skiën, windsurfen, wandelen, fi etsen,
     reizen, sauna bezoeken en lezen 

NELE DE PRETER

1.  Meiboomlaan, Tremelo

2.  38 jaar

3.  docent hoger onderwijs 

4.  20 jaar politieke ervaring, huidig ondervoorzitter

5.  triatlon, muziek, snooker, USA

NEAL VAN LOOCK

Interesse om onze groep te versterken?
Spreek ons gewoon aan of stuur een mailtje naar 

wijtremelobaal@gmail.com

JOUW CD&V ID?
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