
MENSELIJKER, 
EERLIJKER

EN GEZONDER

KANDIDATEN 
GEMEENTERAADS-

VERKIEZINGEN
WIJNEGEM

 2018



INTRO 

Beste Wijnegemnaar
Op de volgende pagina’s geven we je een overzicht van de 
kandidaten die de lijst van GROEN in Wijnegem dragen.
Zoals je kan zien een bonte verzameling doeners met 
verschillende achtergronden en met uiteenlopende in-
teresses. Het is juist de diversiteit van onze lijst die de 
kracht ervan uitmaakt.
Zo hebben we met Ruben (19) de jongste kandidaat van 
Wijnegem en met Jef (95) ook meteen de oudste. Jong en 
oud, beiden voelen zich thuis in onze partij.
Bovendien leveren we met Wouter de jongste lijst trekker 
van onze gemeente. Want de toekomst is aan de jonge-
ren maar ze kunnen volop rekenen op de steun en de 
ervaring van de ‘niet meer zo jongeren’.
We zijn ervan overtuigd dat we met deze ploeg antwoor-
den kunnen bieden op de verschillende uitdagingen waar 
onze gemeente in de komende jaren mee geconfronteerd 
gaat worden.
We zijn er rotsvast van overtuigd: Wijnegem kan Mense-
lijker, Eerlijker en Gezonder!



1. WOUTER STES
Met zijn 28 jaar is Wouter de 
jongste lijsttrekker in Wijnegem.  
Als jongerenwerker bij een in-
ternationale ngo zorgt hij er 
wereldwijd voor dat kinderen en 
jongeren hun stem kunnen laten 
horen aan het beleid.
Ook in Wijnegem is Wouter geen 
onbekend gezicht voor kinderen, ouders en grootouders. 
Tijdens zijn jarenlang vrijwilligerswerk op de speelplein-
werking en de Grabbelpas ging hij samen met de kinde-
ren en jongeren aan de slag om van Wijnegem dé Kind-
vriendelijke gemeente bij uitstek te maken! 

2. LUT LENIE
Na 10 jaar inzet in de OCMW-
raad blijft Lut ook de volgende 
zes jaar dé Wijnegemse garantie 
voor een warm en sociaal beleid! 
Van haar opleiding als sociaal 
verpleegkundige tot haar inzet 
bij het Wijnegems koor en Kring 
12: sociaal engagement is duide-
lijk de rode draad, niet alleen voor Lut maar ook in onze 
Groene visie op sociaal beleid.
Naast de nodige financiële ondersteuning verdient ook 
elke inwoner de nodige maatschappelijke en emotionele 
steun om moeilijke periodes door te komen. Kortom: ie-
dereen verdient een Wijnegem op Mensenmaat!

3. LUSSE BERDEN
Combineer een gedreven amb-
tenaar met een gepassioneerde 
wandelaar én fietser en je krijgt 
met Lusse iemand die staat voor 
een Mobiel Wijnegem met een 
mobiliteitsbeleid dat de 21e eeuw 
binnenkomt.
Daarnaast is Lusse ook enorm 
begaan met de Wijnegemse natuur. De open ruimtes in 
Wijnegem worden schaars, de druk van de verstedelij-
king is enorm.

We staan voor beslissende jaren om ons groene, dorpse 
karakter te behouden. Met Lusse gaan we voor een 
 sterke Groene stem in het beleid om die cruciale keuzes 
voor een Leefbaar Wijnegem te maken.

4. MARLEEN ELEN
Marleen is al van bij de oprich-
ting van ‘Agalev Wijnegem’ in 
1982 een drijvende kracht  achter 
sociale en ecologische initia-
tieven in Wijnegem. Sinds 2017 
brengt ze deze initiatieven op-
nieuw binnen in de gemeente als 
gemeenteraadslid.
Met jarenlang vrijwilligerswerk op de teller bij o.a Chiro, 
’t Gasthuis en 11.11.11 zette Marleen de voorbije jaren 
haar ervaring in binnen de gemeente om het Wijnegems 
ontmoetings- en verenigingsleven nog sterker te doen 
bloeien. Want onze verenigingen? Die zijn het kloppend 
hart van onze gemeente!

5. SOFIE THEUNIS
Als leerkracht en jonge mama 
kent Sofie als geen  ander de 
mogelijkheden én uitdagingen 
die zowel kinderen als ouders 
ondervinden in Wijnegem. En de 
grootste uitdaging is duidelijk: 
elke ouder moet de kans blijven 
krijgen om zijn/ haar kind in Wij-
negem naar de kinderopvang en het basisonderwijs te 
laten gaan.
Maar alleen een plaats op een school is natuurlijk niet 
voldoende. Met de bouw van de nieuwe school pleit ze 
resoluut voor een groen, avontuurlijk schooldomein met 
alle ontwikkelingskansen voor kinderen en een veilige 
schoolomgeving. 



6. PAUL VERBIEST
Terug naar de wortels, zo kan 
je het verhaal omschrijven van 
Paul. Na zijn jeugd in Wijnegem 
te hebben doorgebracht, trok hij 
naar Zandhoven waar hij van in 
de beginjaren mee actief werd 
bij Agalev. Een paar jaar gele-
den was het dan zover: Paul en 
zijn vrouw kozen er na 40 jaar voor om terug te keren 
naar de gemeente waar het voor hen allemaal begon. 
Een belangrijke troef voor Wijnegem vindt Paul het ster-
ke openbare vervoer, waarmee je vlot tot in Antwerpen 
geraakt. Paul pleit samen met Groen voor een tussen-
komst van de gemeente voor inwoners die het financieel 
te zwaar hebben om de stijgende prijzen voor openbaar 
vervoer te betalen. 

7. VONNEKE DE HAECK
Als alleenstaande moeder van 
drie kinderen vond Vonneke de 
voorbije jaren toch nog de tijd om 
zich in te zetten voor onze ge-
meente. Zo was ze voorzitter van 
een sterk draaiende ouderraad op 
het Annuntia-Instituut. Daarnaast 
bleef ze nog mee verantwoorde-
lijkheid opnemen voor het welzijn van onze schoolgaande 
jeugd, met maar liefst 13 jaar engagement als gemachtigd 
verkeersopzichter. 
Haar keuze voor Groen was een logisch gevolg van deze 
engagementen: “Elke partij geeft aan dat ze opkomen 
voor een veilig verkeer, maar het is Groen dat die voor-
nemens ook effectief in beleid omzet!“ 

8. JEF VAN DYCK
Met zijn 95 jaar is Jef met trots 
de meest ervaren kandidaat op 
de Wijnegemse lijsten. En ook al 
zit er liefst 76 jaar leeftijdsver-
schil tussen hem en onze jong-
ste kandidaat, toch voelt hij zich 
bij Groen als een vis in het water! 

Voor Jef is de klimaatproblemathiek ook voor ons in 
Wijnegem één van de grote uitdagingen waarop we de 
 komende jaren een antwoord moeten bieden. “ We  leven 
in Wijnegem niet op een eiland. Door in te zetten op fair-
trade, zuinige vervoersmiddelen te stimuleren én ons 
dorp te vergroenen kunnen ook wij hier ons steentje bij-
dragen.”

9. NADINE SMET
Als gepensioneerde om medische 
redenen (gevolg van een auto-on-
geval) engageert Nadine zich bij 
verschillende Wijnegemse ver-
enigingen als vrijwilliger. Wat 
haar drijft om zich daarnaast ook 
te engageren voor Groen, is dat 
het een partij is die niet alleen 
opkomt voor iedereen, maar dat ook doet mét iedereen. 
“Niet stilstaan bij drempels voor mensen met een beper-
king is rap gebeurd, wanneer je zelf onbekend bent met 
die problemen.” Als sterke kracht engageert Nadine zich 
dan ook graag om mee de stem te vertolken van diege-
nen die anders niet gehoord worden.

10. GRACE ACOBA
Sinds 10 jaar is Wijnegem de 
nieuwe thuis van Grace, afkomstig 
van de Filipijnen. Van bij het begin 
werd ze zeer hartelijk ontvangen 
in onze gemeente waar ze onder 
andere in het koor haar creativi-
teit helemaal kan laten gaan. 
Als mama van 2 kinderen, maar 
ook als echtgenoot en schoondochter vraagt ze aandacht 
voor verkeersveiligheid. “Alle kindjes, kinderen, jonge-
ren, volwassenen en oudere mensen moeten zich in alle 
veiligheid te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer 
of met de auto kunnen verplaatsen in Wijnegem!” 



11. JOREN MARGIELA
Als geboren en getogen Wijne-
gemnaar is de liefde voor onze 
gemeente Joren met de paplepel 
meegegeven. Naast zijn engage-
ment bij Natuurpunt is hij on-
dertussen al 20 jaar actief bij de 
scouts. Vanuit zijn engagement 
binnen het jeugdwerk én zijn 
liefde voor natuur is zijn stap naar engagement bij Jong 
Groen en Groen voor hem een logische stap! 

12. JEANNE VANDEBROEK
Ook al is Jeanne sinds kort ge-
pensioneerd, de passie van haar 
vroegere job als kinderverzorg-
ster neemt ze nog steeds elke 
dag mee. Vandaag zet ze dat 
engagement in om te pleiten 
voor toegankelijk groen in de 
gemeente. Ze gaat voor  ruimtes 
waar het aangenaam toeven is voor mensen die zoals 
haar graag een rustige wandeling maken, maar ook 
waar er ruimte is voor kinderen en jongeren om zich uit 
te leven en samen dingen te ontdekken, kortom: “waar 
kinderen zichzelf kunnen zijn!”

13. PAUL VERSTREPEN
Met 66 jaar op de teller kijkt 
Paul stilaan uit naar zijn pensi-
oen. Maar het rustiger aan gaan 
doen? Dat is niet zijn ding. Als ja-
renlange vrijwilliger bij o.a onze 
gemeentelijke raad voor ontwik-
kelingssamenwerking zorgt Paul 
er mee voor dat we als gemeente 
oog blijven houden voor onze bij-
drage aan bredere maatschappelijke problemen. “Waar-
om ben ik hier actief? 
Omdat Groen écht iets doet en niet alleen denkt aan het 
snelle gewin, maar ook aan onze samenleving van de 
toekomst!”

14. PATRICK BECKX
Kom je wel eens op activiteiten 
van de KWB of Welzijnsscha-
kels? Dan is de kans groot dat je 
Patrick er tegenkomt. Als logis-
tieke rots in de branding zet hij 
zich niet alleen daar, maar ook in 
de parochie ten volle in. 
Als grote fan van een fietstocht 
of wandeling door onze straten en park, hoopt hij toch 
dat we de komende jaren meer inzetten op een proper 
en groen straatbeeld, en dat we meer actie ondernemen 
tegen sluikstorten. 

15. ANS RONSSE
Hoewel ze van hoofdberoep com-
municatiedeskundige is, blijkt 
Ans met haar expertise in foto-
grafie, koken en zingen van bijna 
alle markten thuis te zijn!
Wat Ans vooral bindt aan Wij-
negem is onze kleinschaligheid 
ten opzichte van een grootstad 
als Antwerpen. Het versterken van onze groene open 
 ruimtes, een doordacht woonbeleid, een sociaal beleid 
op maat van elke inwoner: dat zijn voor haar dé grote 
uitdagingen waaraan we moeten werken om onze eigen-
heid te behouden! 

16. PIETER MEES
Als ‘recyclagekunstenaar’ kan 
Pieter veel van zijn creativiteit 
kwijt in zijn werken onder het 
motto “Waarom iets weggooien 
waar je nog iets anders van kan 
maken.”
Ook een breder publiek kan actief 
aan de slag met herge bruiken. 
Daarom pleit Pieter voor de opstart van een Kringwinkel 
of Repair-café in het Wijnegemse straatbeeld.  



17. RUBEN DIERCKX
Heb je naast je eigen band, een 
zang- en harmoniecarrière, foto-
grafie-ambities én een studie 
Multimedia nog tijd over voor 
politiek? Ruben wel! Voor deze 
eerste keer dat hij gaat stemmen 
gaat hij meteen voor een straffe 
binnenkomer, als jongste kan-
didaat van alle Wijnegemse lijsten! Hij kiest voor Groen 
omdat het de partij is die jongeren de meeste groei-
kansen biedt. Niet alleen in de politiek, maar ook qua 
investeringen in jeugdbeleid, onderwijs, groene ruimtes 
en verkeersveiligheid. 

18. FRIEDA ALLEGOET
Met 69 jaar levenservaring in Wij-
negem op de teller heeft  Frieda 
ons dorp de voorbije  jaren sterk 
zien veranderen. Haar route naar 
‘den Desco’ waar ze werkte, 
 raakte doorheen de jaren meer 
en meer volgebouwd maar des-
ondanks geniet ze nog dagelijks 
van de mooie natuur die onze gemeente te bieden heeft. 
Wat ze ook sterk heeft ziet veranderen is de werking van 
onze politie. Waar ze vroeger de wijkagent nog bij naam 
kende en vaak tegenkwam, zijn onze agenten nu een 
stuk minder bereikbaar. Met Groen gaat Frieda aan de 
slag om opnieuw een aanspreekbare, aanwezige politie 
in de gemeente te krijgen! 

19. JOS VERHEYEN
Jos kwam als kind op vakantie 
naar Wijnegem. Op zijn 35ste 
is hij met zijn gezin naar Wij-
negem verhuisd. Een keuze die 
hij zich nog geen moment heeft 
beklaagd! “We wonen in een 
gemeente waar talloze mensen 
actief bezig zijn om onze sterke, 
dorpse identiteit zoveel mogelijk 
te bewaren. Sommigen zetten zich in die strijd helaas 
negatief af: tegen nieuwkomers, tegen de stad ...” 

“Ikzelf kies voor een positieve insteek. Voor behoud van 
onze groene ruimtes, voor lokale handel, voor betaal-
bare woningen. Groen geeft me het meeste vertrouwen 
om over dit soort zorgen van onze Wijnegemse mensen 
te waken.”
Jos is lijstduwer van een veelzijdige GROEN-lijst die het 
werken aan een groen, gezond en solidair Wijnegem 
hoog in het vaandel draagt.

HOE STEMMEN?
“Jouw stem telt”, dat motto geldt voor ons niet 
 alleen voor 14 oktober, maar nog meer daarna!
Wil je op GROEN stemmen maar weet je nog niet 
zeker op welke kandidaten je juist wil stemmen? 
Dan kan je gaan voor een lijststem (lijst 4), waar-
mee je akkoord gaat met de volgorde van kandi-
daten zoals ze op onze lijst staan. 
Of je kan ervoor kiezen om élke kandidaat op onze 
lijst individueel aan te duiden. Je krijgt hetzelfde 
resultaat als bij een lijststem en je zorgt daarbij 
voor een extra duwtje in de rug van elk van onze 
kandidaten! 
Want het is met onze hele ploeg dat we gaan voor 
een Menselijker, Eerlijker en Gezonder Wijnegem! 



MEEDENKEN, MEEDOEN?

Neem contact op met 
Lusse Berden | voorzitter | 0474 35 56 04 |  
lusseberden@gmail.com
Marleen Elen | secretaris | 0474 42 45 56 |  
marleen.elen@gmail.com
Wouter Stes | lijsttrekker | 0477 58 97 16 |  
steswouter@gmail.com
of surf naar www.groenwijnegem.be.

V.u.: Lusse Berden, Hippolyte Meeùsstraat 38, Wijnegem.


