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kandidatenboekje
Met trots en vol vertrouwen stelt Samen u zijn ambitieuze 
kandidaten voor. Een ploeg die sterk aan elkaar hangt en 
die, ondanks uiteenlopende politieke overtuigingen op 
nationaal niveau, elkaar perfect vindt op gemeentelijk  
niveau. Want hier draait het niet om grote thema’s die ver 
van ons bed gebeuren. Hier gaat het over kleine, maar 
toch belangrijke zaken in onze mooie gemeente. En juist 
dat is de lijm die ons bindt. Onze kandidaten willen op een 
ernstige manier wegen op de politieke besluitvorming 
en beseffen dat ze dit beter kunnen bereiken als ze dit  
Samen doen met andere sterke karakters uit onze  
gemeente.
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Vanwaar kent u Bert?
Bert groeide op in de Nieuwstraat. Hij was enthousiast lid bij Chiro Begijnendijk, later werd 
hij één van de sterkhouders van KAJ Begijnendijk en nog later richtte hij mee jeugdhuis De 
Wringer op. Zijn organisatietalent kwam al snel bovendrijven bij grote evenementen. Op 
22-jarige leeftijd debuteerde hij in de gemeenteraad, waar hij ondertussen al 18 jaar ervaring 
heeft opgebouwd. Zijn vrienden kennen hem als een geboren leider met het hart op de 
juiste plaats.

Bert
Ceulemans

• Geboren 17/10/1977

• Adres: Moorsemsestraat 313

• Burgerlijke staat: Samenwonend 
met Marylin Denon, papa van 
Robbe en Vince.

• Opleiding: graduaat ergotherapie. 
Post-graduaat woningaanpassingen 
en toegankelijkheid

• Beroep: jobcoach in OPZ Geel.

samen
voor een fris beleid



Zijn politieke ambitie 
Als lijsttrekker van Samen wil Bert zich focussen op een mooie leefbare gemeente. Om dit te 
realiseren hebben we in de eerste plaats nood aan een goed bestuur. Een bestuur dat zich 
niet beperkt tot (soms dure) ad hoc initiatieven, maar dat zich richt op een weldoordachte 
langetermijnvisie. Een voorbeeld hiervan is een mobiliteitsplan, met aandacht voor betere 
fietspaden, verkeersveiligheid en terugdringen van sluikverkeer. 

Onze gemeente is de grootste lokale werkgever en dient met zorg bestuurd te worden. Een 
absolute prioriteit hierbij is en blijft dat onze gemeentelijke diensten maximaal ten dienste 
moeten staan voor al onze inwoners. Daarnaast moeten gemeentelijke gelden met zorg 
worden uitgegeven en een bijdrage leveren voor onze inwoners, zonder dat bepaalde per-
sonen of bewegingen voorgetrokken worden. Het kan bovendien heus geen kwaad om 
soms een euro eens extra om te draaien voordat hij de deur uitvliegt.

Bert weet als geen ander dat het niet altijd makkelijk is om een gemeente te besturen. Er 
is een bekwame ploeg voor nodig om dit te doen. Onze mensen hebben volgens Bert ook 
recht op transparantie zodat ze zelf kunnen vaststellen hoe en waarom beslissingen geno-
men worden. Daarom streeft hij naar een maximale burgerparticipatie, waarbij inwoners 
zoveel mogelijk inspraak krijgen, bijvoorbeeld door buurten te betrekken bij de planning 
van openbare werken of door een volksreferendum wanneer het gaat over echt grote zaken 
zoals een gemeentelijke fusie.

Berts kracht schuilt in zijn talent om mensen samen te brengen voor een gemeenschappe-
lijk doel. De oprechte empathie die hij toont aan iedereen die hier nood aan heeft, en zijn 
aanstekelijke energie en organisatietalent maken van hem niet alleen een geboren leider, 
maar ook gewoon iemand waar je met plezier ja tegen zegt.
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Vanwaar kent u Maggie? 
Maggie is sterk verankerd binnen onze gemeente. Haar ouders wonen in de Kerkstraat en 
in haar jeugdjaren bracht ze heel wat tijd door op de boerderij bij haar grootouders in de 
Peuterstraat. Samen met haar tantes ging ze toen al meehelpen bij verschillende evene-
menten binnen onze gemeente. Maggie is al 18 jaar actief binnen de gemeentepolitiek als 
gemeente- en politieraadslid.

Haar politieke ambitie 
Maggie wil haar jaren ervaring in aankoop benutten om te zorgen dat elke euro belasting-
geld doelmatig wordt besteed. Ook voor onze gemeente moeten we de beste prijs/kwaliteit 
verhouding nastreven in al onze uitgaven. Verder wil Maggie zich inzetten voor een zo goed 
mogelijke opvang en ondersteuning van onze ouderen die een steeds belangrijkere groep 
binnen onze gemeente vormen. Ze is ook een fervente fietsster die een betere en veiligere 
fietsinfrastructuur wil helpen realiseren in een groenere gemeente.

Maggie
Thielemans

• Geboren 30/09/1966

• Adres: Vijversstraat 54

• Burgerlijke staat: Samenwonend

• Opleiding: Industrieel ingenieur

• Beroep: Logistics Purchasing 
Manager EIMEA bij een 
multinational in Aarschot
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Vanwaar kent u Fred? 
Fred is afkomstig uit Aarschot en werkt al 36 jaar voor de Belgische Marine, waarvan bijna 8 jaar 
aan boord van het Fregat F911 Westdiep. Daarnaast is hij ook jarenlang voorzitter geweest van 
de Aarschotse sportraad. Momenteel is hij voorzitter van de beheerraad Bibliotheek Begijnen-
dijk-Betekom.

Zijn politieke ambitie 
Fred wil zich inzetten voor een veilige en leefbare gemeente waar het goed vertoeven is. De 
Horeca en Handel moeten hier dringend terug op de kaart gezet worden. Ook cultuur moet 
meer aandacht krijgen. Verenigingen die, vaak onbaatzuchtig, zorgen voor verzet en vertier, 
moeten in een gemeente gekoesterd worden en verdienen letterlijk een podium. Een nieuwe 
polyvalente zaal, bij voorkeur op een rustige locatie, kan er voor zorgen dat jong en oud hun 
plezier makkelijker in eigen dorp vindt.

Fred
De Keyser

• Geboren 26/03/1963

• Adres: Moorsemsestraat 325

• Burgerlijke staat: Gehuwd

• Opleiding: Handel en Administratie 
en Maritieme bevoorrading bij de 
Belgische Marine

• Beroep: Adjunct Material & 
Resources in het Defensie College 
van de Koninklijke Militaire school
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Vanwaar kent u Tom? 
Tom is opgegroeid in de Sleutelbaan of “De Sleutel” zoals de mensen zeggen. Hij is actief in 
verschillende bewegingen (KWB, ’t Rollend Ei, ACV Begijnendijk-Betekom, Explosief vzw). 
Tom zette zijn eerste stappen in de gemeentepolitiek in 2000. Sindsdien was hij eerst lid van 
de beheerraad De Tumkens, in 2006 werd hij verkozen als gemeenteraadslid en sedert 2012 
is hij OCMW raadslid.

Zijn politieke ambitie 
Met 2 jonge kinderen (Daan en Elise) hecht Tom veel belang aan kwalitatief onderwijs. Ook  
een veilige en groene schoolomgeving en veilige fietspaden en oversteekplaatsen horen 
hierbij. De vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor sportieve en culturele activiteiten 
verdienen volgens Tom ook meer gemeentelijke ondersteuning (zowel qua logistiek, infra-
structuur,…). Betaalbare woningen en goede ouderenzorg staan tenslotte eveneens hoog 
op Toms agenda.

Tom
Van Esse

• Geboren 22/12/1979

• Adres: Den Dries 28

• Burgerlijke staat: gehuwd met Karen 
Van Roie – 2 kinderen van 3 en 6 jaar

• Opleiding: Handel

• Beroep: Netwerk Maintenance 
Coördinator bij Telenet.
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Van waar kent u Jolien? 
Jolien is opgegroeid in een groot gezin in de Vijversstraat. Ze is verschillende jaren actief ge-
weest in Chiro Begijnendijk. Jolien is echt een bezige bij. Naast haar job en bijberoep vindt 
ze nog tijd om te gaan joggen, helpt ze soms mee in een mobiele pub en houdt ze er een 
uitgebreid sociaal leven op na.

Waarvoor wil ze zich engageren? 
Als jonge moeder is Jolien begaan met verkeersveiligheid. We moeten dringend werk maken 
van een mobiliteitsplan waarin zwakke weggebruikers centraal staan. Daarnaast moet onze 
lokale economie dringend wat meer ondersteund worden, niet alleen omdat het de leven-
digheid van de dorpskernen verbetert, maar ook omdat het logisch is dat je een appel hier bij 
ons van de boom plukt en niet van de andere kant van de wereld laat overvliegen. Jolien is 
iemand die zich bekommert om de wereld om haar heen. Zo is ze begaan met dierenwelzijn 
en steunt ze elk duurzaam initiatief dat het milieu ten goede komt. De plastic afvalberg is een 
probleem van iedereen.

Jolien
van Gilse

• Geboren 27/01/1992

• Adres: Werchtersesteenweg 19A

• Alleenstaand met één dochtertje

• Bediende-verkoopster in een 
outdoor kledingzaak en in bijberoep 
ook actief in de sector van voedings- 
en verzorgingsproducten.
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Vanwaar kent u David? 
David is geboren en getogen in de Langehoevestraat in Begijnendijk. Hij heeft zijn ganse 
jeugd in de jeugdbeweging doorgebracht, eerst acht jaar in de Chiro, daarna KAJ en Jeugd-
huis De Wringer. Zijn engagement voor de jeugdbeweging is uitgegroeid tot een diepe 
waardering voor onze gemeente en zijn inwoners. Sinds 2007 woont hij samen met zijn 
vrouw en kinderen in de Kasteelstraat.

Zijn politieke ambitie 
David wil zich inzetten voor een leefbaardere gemeente. Meer verkeersveiligheid, in de eer-
ste plaats voor kinderen is een absolute must. Bij elke ingreep aan onze straten moeten 
we daarom de zwakke weggebruikers centraal plaatsen en niet pas achteraf kijken hoeveel 
ruimte er nog voor hen overschiet. Daarnaast wil hij dat er een groene invulling komt van de 
open ruimte in onze kernen en dat we de bestaande groene zones behouden en trachten 
uit te breiden en met elkaar te verbinden.

David
Dupont

• Geboren 19/02/1976

• Adres: Kasteelstraat 9

• Burgerlijke staat: gehuwd, papa  
van 2 kinderen van 7 en 9 jaar oud.

• Opleiding: Burgerlijk ingenieur 
Bouwkunde en doctor in de 
toegepaste wetenschappen

• Beroep: Engineering manager in  
een bouwbedrijf.
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Vanwaar kent u Jill? 
Jill is geboren en getogen in Betekom. Ze is maar liefst 18 jaar actief geweest binnen Chiro 
Betekom en 15 jaar in KAJ Betekom, de laatste jaren zelfs als provinciaal en nationaal bestuurs-
lid. Jarenlang was ze ook mee de drijvende kracht achter de biertent tijdens Betekom kermis. 
Iedereen die haar kent weet dat Jill een harde werker is, iemand die ervoor zorgt dat plannen 
ook echt uitgevoerd worden.

Haar politieke ambitie 
Jill wil zich in de eerste plaats inzetten voor een veiliger verkeer. Als je met je kinderen per 
fiets door het centrum rijdt, valt pas echt op hoe schandalig onze fietspaden erbij liggen. In 
andere gemeentes zie je soms een mooie fietsinfrastructuur waar duidelijk over nagedacht is 
en dan vraagt Jill zich af waarom wij dit niet kunnen hebben. Jill wil zich verder ook inzetten 
voor jeugdwerking en het behoud van de groene zones. Een mooi voorbeeld hiervan is het 
buurthuis Joos Vissenaekens.

Jill
Elsen

• Geboren 29/12/1979

• Adres: Werchtersesteenweg 123

• Burgerlijke staat: samenwonend, 
mama van 2 kinderen van 6 en  
8 jaar oud.

• Opleiding: graduaat 
orthopedagogie

• Beroep: contextbegeleidster bij vzw 
Sporen
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Vanwaar kent u Frank? 
Frank woont al een 8-tal jaar in Begijnendijk en heeft 5 jaar lang als enige poetsman in het 
OCMW van Begijnendijk gewerkt. Hij is gekend door de senioren onder jullie en hun familie 
en is ook actief bij alle evenementen van het OCMW.

Zijn politieke ambitie 
De gehandicapten en zorgbehoevenden liggen Frank nauw aan het hart. Hij wil zich dan 
ook inzetten voor een consistent gehandicaptenbeleid. Het ontbreken van redelijke aan-
passingen voor personen met een handicap vormt een discriminatie in de zin van de wet. 
Frank ijvert daarom voor veilige wegen en oversteekplaatsen voor alle zwakke weggebrui-
kers, inbegrepen rolstoelen en rollators. Tenslotte vindt Frank het behoud van een groene 
omgeving tussen de wildgroei aan appartementen ook erg belangrijk. We moeten ons dorp 
toch nog een beetje een dorp kunnen blijven noemen en geen voorstad of woongetto van 
Aarschot of Heist-op-den-Berg.

Frank
Cloots

• Geboren 03/03/1971

• Adres: Liersesteenweg 185 b6

• Burgerlijke staat: ongehuwd  
(met relatie)

• Opleiding: 
 - Hotelschool : Kok – Kelner
 - Zorgkundige (juni 2017)

• Beroep: Zorgkundige in de thuiszorg 
bij het OCMW van Baal sinds maart 
2018 
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Vanwaar kent u Ivette? 
Ivette is geboren en getogen in Begijnendijk. Ze is vooral bekend als uitbaatster van haar retou-
cheshop. Hiermee is ze niet alleen huisleverancier van grote bedrijven zoals Brussels Airlines, 
VLM, Air Belgium, Hospital Logistics,… maar maakt en herstelt ook kleren, gordijnen, trouwkle-
ding,… voor particulieren.

Haar politieke ambitie 
Als zelfstandige weet Ivette dat er in onze gemeente nog veel werk is. Ze wil zich daarom 
inzetten voor de oprichting van een middenstandsraad, die een spreekbuis kan zijn voor onze 
zelfstandigen, langs waar zij adviezen kunnen overmaken aan ons gemeentebestuur. De mid-
denstandsraad kan ook eindejaarsacties organiseren, opnieuw een jaarmarkt zoals vroeger, 
kortom opnieuw van onze gemeente een bruisende gemeente maken waar ondernemers 
zich welkom voelen.

Ivette
Van Dyck

• Geboren 18/02/1960

• Adres: Veldstraat 10

• Burgerlijke staat: Gehuwd, moeder 
van 2 kinderen en 4 kleinkinderen

• Opleiding: Technische snit en naad

• Beroep: Zelfstandig uitbaatster van 
winkel en retoucheuse.
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Vanwaar kent u Joachim? 
Joachim is geboren en getogen in Betekom. In de kleuter- en lagere school ging hij naar de 
Klimroos in Betekom. Hij was ook 9 jaar actief lid van Chiro Begijnendijk en weet als geen 
ander wat de behoeften voor onze jeugd zijn.

Zijn politieke ambitie 
Joachim vindt het belangrijk dat er voldoende activiteiten in onze gemeente doorgaan. 
Het is jammer dat jongeren zich altijd moeten verplaatsen naar andere gemeenten om met 
elkaar af te spreken. Voor Joachim is een ontmoetingsplaats, bv een jeugdhuis voor onze 
eigen gemeente een echt gemis. Joachim wil een spreekbuis voor de jongeren zijn in onze 
gemeente. Joachim rijdt ook al sinds zijn 6de dagelijks met de fiets naar school. Hij begrijpt 
goed dat ouders zich zorgen maken als hun kind met de fiets naar school moet. Dat moet 
stoppen.

Joachim
Kennis

• Geboren 30/05/2000

• Adres: Moorsemsestraat 262

• Burgerlijke staat: alleenstaand, 
woont nog thuis

• Opleiding: IT en netwerken. In 
september start hij een universitaire 
opleiding criminologische 
wetenschappen.
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Van waar kent u Joke? 
Joke woonde tot haar zevenentwintigste in Aarschot, maar ging als kind naar school in Begij-
nendijk. Ook in haar jeugdjaren bleef ze actief in onze gemeente. Joke was lid van de Chiro en 
het jeugdhuis, speelde volleybal en deed aan moderne dans, startte-to-run en ging ook een 
aantal jaren mee als monitrice op het toneel-, muziek- en danskamp van de muziekschool 
De Begijn. Sommigen kennen haar misschien ook nog als ‘juf Joke’. In 2010 verhuisde ze naar 
de ‘oude vertrouwde’ Waterstraat in Begijnendijk, waar ze tijdens haar kinderjaren ook al vaak  
vertoefde bij haar grootouders.

Waarvoor wil ze zich engageren? 
Toegankelijke dorpskernen in de brede zin van het woord. Joke vindt dat de weginfrastructuur 
beter kan, met meer aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Gezien haar 
studies en werkervaring is ook onderwijs een thema dat haar nauw aan het hart ligt.

Joke
Coremans

• Geboren 8/05/1983

• Woont samen met haar partner en 
twee kinderen in de Waterstraat

• Volgde de Lerarenopleiding 
en studeerde 
Communicatiemanagement

• Werkt bij het Vlaamse departement 
Werk en Sociale economie
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Vanwaar kent u Hugo? 
Hugo is oorspronkelijk afkomstig van Grimbergen. Hij heeft in Mechelen een ijssalon uit-
gebaat, maar bij de komst van hun 2 dochters, heeft hij deze zaak overgelaten. Hij is dan 
verhuisd naar Betekom waar hij nu ook werkt (eerst in de Delhaize, later in de Aldi), een job 
die veel beter verenigbaar is met een gezinsleven. In Betekom is hij verder ook bekend als 
lid van het oudercomité van de Klimroos. Tevens is hij ook nog actief in de muziekschool De 
Begijn en heeft hij ook een tijdje ondervoorzitter geweest van fotoclub Iris.

Zijn politieke ambitie 
Hugo wil zich in de eerste plaats inzetten voor onze scholen. Niet alleen de veiligheid rond 
onze scholen, maar ook het dagelijks bestuur en de bewaking van de kwaliteit van ons on-
derwijs ligt hem nauw aan het hart. Daarnaast ijvert hij ook voor meer ondersteuning van 
onze middenstand en meer ruimte voor groene zones.

Hugo
Donckers

• Geboren 1/10/1968

• Adres: Grote Baan 149

• Burgerlijke staat: Gehuwd, vader van 
2 kinderen van 2.5 en 6 jaar.

• Opleiding: Kok.

• Beroep: Assistant-manager in Aldi 
Betekom
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Vanwaar kent u Hilde? 
Als moeder van vijf is het geen geheim dat zij gek is op kinderen. Hilde werkt als kinderbegelei-
der bij de buitenschoolse kinderopvang en De Puzzel waar ze winter en zomer vanaf acht uur 
de eerste kindjes verwelkomt. Het voelt gewoon goed als je je kleintje bij haar kan achterlaten.

Haar politieke ambitie 
Zij wil zich inzetten voor onze scholen, want onze kinderen zijn voor ons allen de toekomst 
en verdienen niets minder dan de beste zorgen. Een school heeft heel wat meer nodig dan 
alleen juffen en meesters. Voor mensen die met 2 fulltime gaan werken is de ondersteuning 
van vrijwilligers (leesjuffen, opvang, oudercomité,…) onmisbaar. Ook kansarmen en ouderen 
kunnen bij Hilde op een warm hart rekenen, want een gemeenschap is maar zo sterk als haar 
zwakste schakel. Juist daarom wil zij, zoals ze al jarenlang dagelijks bewijst, meehelpen om ons 
sociaal weefsel te versterken.

Hilde
Ooms

• Geboren 14/03/1962

• Adres: Betekomsesteenweg 55

• Burgerlijke staat: Gehuwd, mama 
van vijf kinderen

• Opleiding: Opvoedster

• Beroep: kinderbegeleider bij de 
buitenschoolse kinderopvang en De 
Puzzel
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Vanwaar kent u Ils? 
Ils woont al haar hele leven in Betekom. Haar ouders, wijlen Jerôme Coremans en Irma Ver-
streken, zijn geen onbekenden en haar grootvader Isidoor Verstreken was vroeger ook po-
litiek actief. Dat ze haar inzet voor anderen niet alleen met woorden laat zien, bewijst ze 
door haar inzet in de schoolraad en het oudercomité van ’t Sjibke en het Montfortcollege in 
Rotselaar. Bovendien is ze actief binnen KVLV Betekom, volgt ze piano in onze muziekschool 
en naailessen om haar creativiteit te kunnen uiten. Wandelen is ook een grote hobby.

Haar politieke ambitie
Haar opgroeiende kinderen inspireren haar om zich in te zetten voor veiligheid, sport en 
vrije tijd binnen onze gemeente. In Begijnendijk zijn er vandaag nog teveel plaatsen waar je 
als ouder met een bang hart je kinderen zelfstandig laat fietsen of wandelen. Dat kinderen 
veilig van en naar school, opvang, jeugdbeweging, bib of sportactiviteiten kunnen rijden is 
voor Ils een absolute must.

Ils
Coremans

• Geboren 08/04/1973

• Adres: Pastoor Pitetlaan 34B

• Burgerlijke staat: gehuwd, mama 
van 2 kinderen van 12 en 14 jaar 
oud.

• Beroep :  analist in een 
farmaceutisch bedrijf in de afdeling 
Quality Operations Incoming 
Inspection
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Vanwaar kent u Steven? 
Steven is opgegroeid in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Betekom, in het huis waar hij nu nog 
steeds woont. In zijn jeugdjaren heeft hij voetbal gespeeld bij Klimop en later korfbal bij KCBJ. 
Al snel werd duidelijk dat Steven een bezige bij is. Zo volgde hij na zijn werkuren een opleiding 
voor industrieel ingenieur en weet hij zijn drukke job mooi te combineren met het co-ouder-
schap over zijn kinderen.

Zijn politieke ambitie 
Steven wil zich graag inzetten voor de jeugd- en de sportclubs. Het verenigingsleven is immers 
een belangrijk bindmiddel van onze gemeente. Verenigingen zorgen voor samenhorigheid 
en bevorderen het groepsgevoel. Steven is dan ook een heel sociaal iemand die er voor alle 
personen van onze gemeente wil staan. Voor ons gemeentebestuur streeft hij naar maximale 
transparantie, zeker als het over financiën en benoemingen gaat.

Steven
Claes

• Geboren 07/12/1982

• Adres: Onze-Lieve-Vrouwstraat

• Burgerlijke staat: Samenwonend, 
papa van twee dochters

• Opleiding: Industrieel ingenieur

• Beroep: technisch medewerker bij 
T.C.P.S nv
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Vanwaar kent u Linda? 
Linda woont al haar hele leven in Moorsem, eerst met haar zussen Conny en Nancy in de 
Soelstraat, later in de Moorsemsestraat waar ook haar 3 kinderen zijn opgegroeid. Tijdens 
haar jeugd ging ze naar de roodkapjes en later naar de Chiro in Betekom waar ze nu nog af 
en toe helpt. Zij is ook 15 jaar actief lid geweest in de ouderraad van het Sjibke en 15 jaar 
bestuurslid en secretaresse van KVLV Betekom.

Haar politieke ambitie
Als verpleegkundige komt Linda dagelijks bij ouderen en zieken over de vloer en heeft ze 
veel voeling met hun noden. Iedere inwoner heeft recht op de beste zorgen om zo lang 
mogelijk gezond te kunnen blijven. Daarnaast kent Linda als moeder van pas afgestudeerde 
kinderen het belang van een goede basis voor hun latere mogelijkheden. Elk kind in onze 
gemeente heeft recht op kwalitatief en betaalbaar onderwijs. Linda ondersteunt tenslotte 
ook de vraag voor een extra feestzaal voor onze verenigingen.

Linda
Van Waelderen

• Geboren 30/04/1964

• Adres: Moorsemsestraat 325

• Burgerlijke staat: Gehuwd, moeder 
van 3 dochters en een kleindochter

• Opleiding: bachelor verpleegkunde 
en vroedkunde

• Beroep: verpleegkundige bij wit-
gele kruis
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Van waar kent u Marc?  
Marc is geboren en getogen in Betekom (Hulst) en heeft schoolgelopen in de toenmalige 
staatsschool in Betekom. In zijn jongere jaren was hij altijd erg actief bij de sportverenigingen. 
Zo heeft hij gevoetbald bij Stefke (Betekom) en bij de Burger. Ook is hij een fervent fietser/
wielrenner, oa bij de goorbikers. Op dit ogenblik ondersteunt Marc de wielrennerscarrière van 
zijn dochter.

Zijn politieke ambitie 
Marc heeft, door zijn verleden bij de verschillende sportclubs, een affiniteit ontwikkeld voor 
plaatselijk talent. Als vader van een elite wielrenster, kent hij als geen ander de problemen waar 
onze jonge beloften mee kampen. Het promoten en ondersteunen van onze sportverenigin-
gen en zeker de potentiele kampioenen is dan ook iets wat hem nauw aan het hart ligt.

Marc
Schepers

• Geboren 12/5/1965

• Adres: Vijversstraat 78

• Burgerlijke staat: Alleenstaand met  
1 dochter

• Beroep: Lasser/plaatslager bij DAF 
trucks Vlaanderen
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Vanwaar kent u Dominique? 
Dominique woont al bijna 40 jaar in Begijnendijk. Eerst in de Vijversstraat bij haar ouders. 
Tijdens haar studies in Antwerpen leerde ze haar echtgenoot kennen. Niettegenstaande hij 
een West-Vlaming uit Brugge is, verkozen ze om in Begijnendijk te wonen, waar hun beide 
kinderen school liepen.

Haar politieke ambitie
Dominique wil zich graag inzetten voor de handelaars en horeca in onze dorpen met het 
oog op de leefbaarheid, lokale tewerkstelling en het verenigingsleven. Een dorpscentrum 
mag niet alleen maar een collectie van appartementsblokken en banken zijn. Het moet een 
bruisende plaats zijn, waar mensen graag komen als ze zich even willen ontspannen en 
elkaar ontmoeten. Een centrum waar niet alleen projectontwikkelaars blij van worden, maar 
ook de mensen die er wonen.

Dominique
Lefever

• Geboren 27/05/1967

• Adres: Raamstraat 31

• Burgerlijke staat: gehuwd, mama 
van 2 kinderen van 19 en 24.

• Opleiding: Master in de handels 
en financiële wetenschappen en 
marketing

• Beroep: Productmanager bij 
Brouwerij Haacht
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Vanwaar kent u Eddy?  
Eddy heeft zijn hele leven in Begijnendijk gewoond, eerst in de Kleine Steenweg, daarna in de 
Spoorweg. Zich inzetten voor de gemeenschap is hem met de paplepel ingegeven. Zo is zijn 
vader maar liefst 25 jaar lang voorzitter geweest van wielerclub ’t Rollend Ei en is Eddy mo-
menteel actief als OCMW raadslid. Je ziet hem verder ook bij tal van evenementen een handje 
toesteken. Als gepensioneerd zelfstandige weet Eddy immers dat het werk zelden gedaan is.

Zijn politieke ambitie 
Eddy is iemand die altijd in het verenigingsleven heeft gezeten. Als man van het volk heeft hij 
zich altijd ingezet voor de gemeenschap. Met zijn politiek engagement wil hij hier een vervolg 
aan breien. Voor Eddy is elke persoon gelijk. Deze insteek vindt hij ook bij Samen terug. Hij wil 
zich heel concreet inzetten voor de bestrijding van sluikstorten, onder andere door het op-
nieuw laten plaatsen van de blikvangers.

Eddy
De Bie

• Geboren 26/02/1953

• Adres: Spoorweg 9

• Burgerlijke staat: Gehuwd

• Beroep: gepensioneerd, daarvoor 
zelfstandige
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Vanwaar kent u Greta? 
Greta is geboren en getogen in de Busschotstraat in Betekom. Zij heeft in haar jeugd eerst 
bij de roodkapjes en later bij de KLJ jeugdbeweging geweest. Jarenlang was zij trouwe sup-
porter van KAC Betekom en korfbalclub KCBJ Betekom. Veel mensen zullen Greta ook ken-
nen van haar werk bij het OCMW waar ze eerst in de poetsdienst werkte en later de warme 
maaltijden bij de oudere mensen thuis bezorgde.

Haar politieke ambitie
Greta wil zich vooral inzetten voor het behoud van de OCMW diensten zoals warme maaltij-
den, poetshulp, klusjesdienst enz... Deze diensten zijn het paradepaardje van het OCMW en 
moeten dat ook blijven. Het is een dienst waar we terecht fier op mogen zijn en die er voor 
zorgt dat ouderen en zwakkeren geholpen worden en hierdoor langer in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen.

Greta
Vandenbroeck

• Geboren 31/10/1956

• Adres: Busschotstraat 41

• Burgerlijke staat: samenwonend, 
moeder van 2 kinderen en 3 
kleinkinderen.

• Opleiding: Diploma Sociaal-
technisch onderwijs SJIB Betekom.

• Beroep: Gepensioneerd sinds 
november 2017
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Vanwaar kent u Roger?  
Ach kom, iedereen kent Roger. Hij heeft er dan ook al een indrukwekkend parcours opzit-
ten, met maar liefst 40 jaar inzet voor onze gemeente. Zo was hij de eerste OCMW voorzitter, 
daarna 15 jaar schepen van openbare werken en is hij ook 3 jaar burgemeester geweest. Zijn 
verwezenlijkingen liegen er niet om: De uitbouw van een volwaardig OCMW, de aanleg van 
2 nieuwe kerkhoven, het containerpark, de modernisering van de wegen en de aanleg van 
afvalwatercollectoren om er maar enkele te noemen.

Zijn politieke ambitie 
Roger wil vooral dat er bestuurd wordt met gezond boerenverstand. Het financieel beheer 
van onze gemeente moet gebeuren zoals een goede huisvader dit zou doen. Op die manier 
kunnen we het gemeentelijk aandeel in het kadastraal inkomen verlagen. De algemene staat 
en netheid van onze kerkhoven, straten, bermen en grachten is tenslotte altijd al een parade-
paardje voor hem geweest.

Roger
Verduyckt

• Geboren 25/03/1947

• Adres: Vijversstraat 1A

• Burgerlijke staat: Gehuwd, vader 
van Thierry, Sophie en Nathalie en 
grootvader van Sander, Anaïs en 
Daan.

• Beroep: Gepensioneerd
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Bert Ceulemans

Maggie Thielemans

Fred De Keyser

Tom Van Esse

Jolien van Gilse

David Dupont

Jill Elsen

Frank Cloots

Ivette Van Dyck
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