
 25 FONS VAN GENECHTEN
73 jaar, schepen, gepensioneerd
Gehuwd, 2 kinderen  
Hulst
Petanque, fietsen en tuinieren
Voorzitter OKRA Hulst

 19 KAREL PLUYMERS
36 jaar, leraar wiskunde & wetenschappen
Vriendin, 1 kind
Tessenderlo Centrum
Culturele uitstapjes, fitness, vrienden bezoeken 
en cafébezoek

 24 NELLE SWINNEN
40 jaar, pedagogisch directeur bij De 
Lettertrein (KABOT)
Gehuwd, 2 kinderen
Ensbergen
Levensgenieter, creatief, positivo, groeimotor 
en groepsdier 

 18 KAREN REYKERS
40 jaar, onderwijzeres
Samenwonend, 2 kinderen 
Tessenderlo centrum
Lopen, skien, op vakantie gaan

 23 GERDA CANDRIX
70 jaar, gepensioneerde onderwijzeres 
Gehuwd, 2 kinderen en 6 kleinkinderen
Tessenderlo centrum
Tuineren, wandelen, haken, reizen

 17 CLIFF COOMANS
36 jaar, consulent bij CM Limburg
Gescheiden, 4 kinderen
Tessenderlo Centrum
Muziek spelen, fietsen en wandelen

 22 MARINA MERTENS
59 jaar, technisch adviseur coördinator 
Gehuwd, 2 kinderen en 3 kleinkinderen.
Tessenderlo centrum
Joggen, fietsen en lezen

 16 INNE DAMS
31 jaar, zorgkundige in thuiszorg
Heeft een vriend Nico
Tessenderlo
Fitness, lopen en wandelen

 21 NOELLA CUYPERS
64 jaar, VDAB-consulente, bijna met pensioen
Samenwonend
Na vele jaren teruggekeerd naar mijn favoriete 
dorp Looi.
Sporten, reizen, cultuur

 15 YOLANDA EIJCKMANS
57 jaar, bediende
Gehuwd, 2 dochters, 1 kleinzoon
Engsbergen
Reizen, creatief bezig zijn en activiteiten 
organiseren

 20 GEOFFREY VANDERVOORT
34 jaar, Operations Associate bij Nike ELC
Ongehuwd
Tessenderlo centrum
Literatuur, film, (nieuwe) media, sport en  
humor

 14 BEKIR KABLAN
23 jaar, student Business Management
Wonend bij de ouders, Hulst
Reizen, lezen en op restaurant gaan 
Levensgenieter
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#CDENVTESSENDERLO

1.  GOVAERTS STEFAN 
2.  SMEETS ALIES 
3.  VAN DONINCK EVY 
4.  VERBOVEN ERIC 
5.  VAN AELST JOZEF 
6.  VAN DE PUT AUGUST 
7.  SANEN NANCY  
8.  NYS LEEN 
9.  BERTELS HUGO 
10.  VAN SWEEVELT PAULA 
11.  VAN THIENEN MYRIAM 
12.  SWINNEN PIETER 
13.  LODTS TIM 

14.  KABLAN BEKIR 
15.  EIJCKMANS YOLANDA 
16.  DAMS INNE 
17.  COOMANS CLIFF 
18.  REYKERS KAREN 
19.  PLUYMERS KAREL  
20.  VANDERVOORT GEOFFREY 
21.  CUYPERS NOELLA 
22.  MERTENS MARINA 
23.  CANDRIX GERDA 
24.  SWINNEN NELLE 
25.  VAN GENECHTEN FONS 

UW 
TOPTEAM 
VOOR 
TESSENDERLO!

KIESLIJST 3

KIESLIJST 3

U mag op meerdere personen tegelijk stemmen.
Elke stem telt volwaardig.



 12 PIETER SWINNEN
32 jaar, lead engineer bij Engie Fabricom
Gehuwd, 1 kind
Tessenderlo centrum
Tennis en lopen

 13 TIM LODTS
32 jaar, proces operator chemie bij Valtrise
Gehuwd, 3 kinderen
Engsbergen
Saxofoon spelen, lopen, voetbal, 
tijd doorbrengen met mijn gezin

 5 JOZEF VAN AELST
57 jaar, paswerker
Samenwonend, 2 kinderen
Schoot
Fietsen, wandelen, toeren met de 
motor, concertjes, uiteten gaan ...

 6 AUGUST VAN DE PUT
56 jaar, werkt bij Janssen Pharmaceutica
Gehuwd, 2 kinderen
Engsbergen
Fietsen, wandelen, dansen en vrijwillige 
bedrijfsbrandweer

 11 MYRIAM VAN THIENEN
58 jaar
Getrouwd, zoon† en dochter
Tessenderlo centrum
Optredens, festivals en wandelen

 4 ERIC VERBOVEN
60 jaar, gepensioneerd
Getrouwd, 4 kinderen, 8 kleinkinderen
Engsbergen
Passief voetbal, actief fietsen, petanque 
en wandelen

 10 PAULA VAN SWEEVELT
66 jaar, gepensioneerd
Getrouwd, 3 kinderen, 6 kleinkinderen 
+ 1 plus kleinkind
Tessenderlo
Fietsen

 3 EVY VAN DONINCK
39 jaar, projectmedewerker geriatriche 
thuiszorgcoach/verantwoordelijke 
assistentiewoningen
Getrouwd, 2 kinderen
Hulst
Kamperen

 9 HUGO BERTELS
57 jaar, arbeider
Gehuwd, 4 kinderen, 2 kleinkinderen
Tessenderlo
Wandelen en fietsen
KWB-bestuurslid Tessenderlo centrum

 2 ALIES SMEETS
Schepen
Gehuwd, 3 kinderen en kleinkinderen
Tessenderlo Centrum
Lezen, fietsen, zwemmen en tuinieren

 1 STEFAN GOVAERTS
53 jaar, schepen, netcoördinator Infrax
Samenwonend
Berg
Genieten van elke dag (fietsen, 
vrienden opzoeken, terrasje,…)

 8 LEEN NYS
51 jaar, kinderverzorgster
2 kinderen
Hulst
Tekenen, koken op chirokamp

 7 NANCY SANEN
51 jaar, consulent bij CM Limburg
Partner, 2 kinderen, 1 kleindochter
Tessenderlo centrum
Lezen, reizen en bourgondisch leven

 FONS VAN GENECHTEN
Fons is onze lijstduwer en daar zijn veel redenen voor. Zijn 
kennis en kunde als huidig OCMW-voorzitter maakt hem 
een expert inzake belangrijke aspecten als vergrijzing en 
voorzieningen voor onze mindervaliden. Hij eet, drinkt en 
leeft CD&V. Met zijn 73 lentes is hij de deelnemer met de 
meeste jaren ervaring. Veel mensen kennen hem ook als 
voorzitter van OKRA Hulst.

 YOLANDA EIJCKMANS
Yolanda woont al 30 jaar in Engsbergen en is werkzaam 
op het nationaal bureau van KWB. Als nieuwe kandidaat 
wil Yolanda verder bouwen aan een dorp waar het voor 
jong en oud gezellig en fijn vertoeven is. Ieder gehucht 
heeft nog steeds zijn authenticiteit en dat moeten 
we zeker in stand houden. Hiervoor is een goede 
buurtwerking essentieel!

 STEFAN GOVAERTS
Stefan is al lang geen onbekende meer voor de Looienaar. 
Iedereen weet dat hij dag en nacht klaar staat voor onze 
inwoners. Dit zowel als netcoördinator van Infrax en als 
schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Zo heeft hij 
de afgelopen 6 jaar op alle mogelijke vlakken De Weg 
Vooruit gemaakt voor Looi. Op de Berg zien ze hem 
bijna dagelijks met de fiets vertrekken op weg naar ’t 
gemeentehuis. Daar werkt hij aan zijn toekomstvisie voor 
Looi. 

 BEKIR KABLAN
Onze jongste kandidaat (23 j.) komt uit Hulst en is 
voor velen een bekend gezicht. We kennen hem 
als als garçon in Brasserie Het Loo en als gewezen 
voorzitter van Speelpleinwerking 't Keverke. Deze 
ervaring wil hij gebruiken om de Looise jeugdwerking 
te blijven verbeteren. Vanuit zijn opleiding wil hij zijn 
expertise gebruiken om van Tessenderlo een gemeente 
te maken waar MVO (Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen), innovatie en creativiteit centraal staan. 

 JOZEF VAN AELST
Deze levensgenieter uit Schoot is lid van KWB. Jef is ‘een 
man van het volk’, zoals ze dat zo schoon zeggen. Dat is voor 
hem ook de essentie van politiek: dit moet op mensenmaat 
en vanuit het hart gevoerd worden. Zijn ambitie is dan ook 
even geniaal als simpel: er zijn voor iedere Looienaar, altijd 
aanspreekbaar, altijd klaar staan.

 MYRIAM VAN THIENEN
Deze pittige dame is reeds jaren actief binnen onze CD&V-
ploeg. Ze woont in het centrum en weet uit ervaring dat 
de mobiliteit rondom onze scholen een belangrijk item is. 
Een goed uitgewerkt parkeerbeleid is essentieel voor een 
bloeiend handelscentrum.

 AUGUST VAN DE PUT
August is bestuurslid van KWB Engsbergen en zet met deze 
verkiezingen zijn eerste stappen in de gemeentepolitiek. Hij 
hecht veel belang aan een financieel gezonde gemeente, 
met een open en eerlijk beleid en duidelijke communicatie 
naar de Looienaar.

 HUGO BERTELS
Hugo heeft de afgelopen 6 jaar als gemeenteraadslid 
meegewerkt aan een gezond en degelijk beleid voor Looi. 
Als fervente fietser ziet hij de noodzaak van een betere 
fietsinfrastructuur voor heel Tessenderlo. Looi heeft een 
sterk handelscentrum en daar moeten we als gemeente 
blijven op inzetten, onder meer door leegstand te 
voorkomen.

 NANCY SANEN
Jullie kennen haar vooral als ‘Nancy van de ziekenkas’. Naast 
consulent van CM Tessenderlo is Nancy ook al 6 jaar raadslid 
van onze gemeente. Vanuit haar job heeft zij de expertise 
en de ervaring om mee te werken aan een degelijk sociaal 
beleid voor Tessenderlo, waar iedereen mee is.

 PAULA VAN SWEEVELT
Deze volleybaltopper en gepensioneerde 
leerkracht is bestuurslid van Tesvoc volleybal 
en de Landelijke Gilden en werkte als 
gemeenteraadslid mee aan De Weg Vooruit 
voor Tessenderlo. Als regelmatige fietser 
hecht zij veel belang aan een betere, veiligere 
fietsinfrastructuur voor gans de gemeente. 
Het is iets wat Paula iedere dag mee wil 
waarmaken in haar vele engagementen in het 
verenigingsleven.

 ERIC VERBOVEN
De afgelopen legislatuur 
zetelde Eric in de OCMW-
raad. Daar heeft hij vanop 
de eerste rij gemerkt dat de 
belangrijkste taak van een 
gemeente is om de meest 
kwetsbare inwoners te 
helpen en te begeleiden. Als 
sportfan hecht hij er veel 
belang aan dat iedere sport 
voldoende ondersteund 
wordt.

 ALIES SMEETS
Deze culturele dame is al jaren actief binnen 
CD&V.  Als schepen heeft ze de afgelopen 
jaren onze verenigingen maximaal gesteund. 
Een frisse pint smaakt weer beter in één van 
onze culturele centra. Voor de toekomst wil ze 
deze lijn verder zetten voor De Weg Vooruit 
voor Looi.

Mindervalidenbus

Schoterweg
Hoogveld

Stemberg

EEN BLIK OP ONZE TOEKOMSTVISIE ONZE REALISATIES


