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DORPSLIJST SANDER 
VRAAGT JE STEM
Beste inwoner van Kontich en Waarloos,

Als lijsttrekker van Dorpslijst Sander, stel ik je in dit boekje 
een sterke ploeg voor van geëngageerde mensen MET 
EEN GROOT EN WARM HART VOOR KONTICH EN WAAR-
LOOS. Enkelen hebben al bestuurservaring, anderen zet-
ten hun eerste stappen in de politiek, maar allemaal zitten 
ze vol bruisende ideeën om van Kontich en Waarloos een 
aangenamer dorp te maken, waar je kan ondernemen, 
plezier maken, bewegen, sporten, creatief bezig zijn, wo-
nen, kortom leven! En dat wil ik ook, samen met jou.

Je moet weten dat Dorpslijst Sander, zoals de naam 
aangeeft, 100% een Dorpslijst is en dus GEEN REKENING 
MOET HOUDEN MET STRUCTUREN EN HOGERE PARTIJ-
BELANGEN. Het is een onafhankelijke lijst van 27 gedre-
ven mensen die door die ongebondenheid volop voor 
onze gemeente kunnen gaan. 

Zes jaar geleden kregen we je stem en steun om de ge-
meente mee te besturen. Volgens ons mogen de resulta-
ten er zijn. Maar ons werk is nog niet af. Dorpslijst Sander 
wil graag verder onze gemeente mee besturen en als jullie 
dat willen, dan doe ik het graag als eerste 
vrouwelijke burgemeester. 

Wil je mee met ons aan een aangename 
gemeente bouwen, geef ons dan je 
stem.

Ik wens je veel leesplezier,

Veerle Van Dyck
Lijsttrekker 



EEN MOOIE TOEKOMST 
VOOR ALLE INWONERS VAN 
KONTICH EN WAARLOOS

Kontich en Waarloos zijn uniek. We moeten de sterke kan-
ten koesteren. Maar er is ook werk aan onze gemeente. 
De dienstverlening kan nog beter: toegankelijker, vriende-
lijker en efficiënter. 
Flink meer zorgverstrekking is nodig nu onze inwoners 
verder verouderen. 
Kontich en Waarloos kunnen nog aangenamer met meer 
speelruimte, natuur en open ruimte.

We zullen ons aan de klimaatverandering aanpassen en 
zorgzaam omgaan met het milieu, in het belang van onze 
toekomst, die van onze kinderen én hun kinderen. 
Sanderbeleid verder zetten: overleggen, plannen en door-
dacht besturen
Een gemeentebestuur staat best niet boven zijn inwoners, 
maar er middenin. Vroeger was dat anders, vandaag willen 
mensen volwaardig participeren. Want wij allemaal samen 
vormen ‘de gemeente’. 
Dorpslijst Sander toonde de afgelopen jaren dat het kan. 
Wijk- en dorpsraden werden opgericht en er kwamen 
adviesraden bij.  De voorzitters van alle adviesraden 
overlegden en stelden een gezamenlijk toekomstplan voor 
Kontich op dat ze in januari 2018 aan de politiek presen-
teerden. Dat bedoelen we met “Samen doordacht bestu-
ren”. En we zullen dat blijven doen.



DORPSLIJST SANDER 
VERNIEUWT ZICHZELF
Enkele moedige mensen namen zeven jaar geleden 
het initiatief om een nieuwe open lijst op te zetten. 
Een groep van ruim veertig fijne mensen met gezond 
verstand en een groot hart voor Kontich-Waarloos 
vormden samen Dorpslijst Sander. Geen verzuilde 
denkers, geen starre politici, geen nationalisten. 
De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werden 
een groot succes voor de nieuwe Dorpslijst 
Sander. We traden vastberaden toe tot de 
bestuurscoalitie met een sterk inhoudelijk 
beleidsakkoord en drie schepenen. 

We zijn nu zes jaar verder en ook wijzelf moe-
ten ons aanpassen aan de nieuwe omstan-
digheden anno 2018. Nieuw talent moet alle kansen 
krijgen in het gemeentebestuur. Dat is een belang-
rijke bestaansreden van Dorpslijst Sander. Daarom 
schrikken we er niet voor terug onze lijst te vernieu-
wen. Hoe pakken we dat aan?

Veerle Van Dyck is onze nieuwe lijsttrekker. 
Als schepen heeft ze bergen verzet met de 
volledige reorganisatie van het eengemaakte 
lokale bestuur. Ze heeft de juiste kennis, de 
volle inzet en de ambitie om de gemeente 
te leiden. Veerle zou de eerste vrouwelijke 
burgemeester van Kontich kunnen worden. 

Wim Annaert staat op de tweede plaats. Hij leidt met 
grote inzet en kennis van zaken de ruimtelijke orde-
ning van onze gemeente in goede banen en maakt 
die ook klimaatrobuuster met veel nieuwe natuur, 
bos en ruimte voor water. Joost Fillet verdedigt als 
geestelijke vader van ons politiek project vanop de 
derde plaats het gevoerde beleid en onze kijk op de 
toekomst van Kontich en Waarloos. 
Verder in dit boekje ontdek je vele bekende én 
nieuwe kandidaten van Dorpslijst Sander voor de 
gemeenteraad. Vrouwen en mannen, twintigers, der-
tigers, veertigers, vijftigers, zestigers, een zeventiger 
en zelfs een kranige tachtiger uit alle wijken van onze 
gemeente staan klaar om jou te vertegenwoordigen. 
Enkele kandidaten wonen al heel hun leven in Kon-
tich, anderen nog maar enkele jaren. Iedereen telt 
mee, ook wie nog maar net in Kontich of Waarloos 
kwam wonen. 
We maken het graag samen. De keuze is aan jou.

100%WAARLOOS

100%
KONTICH



VEERLE VAN DYCK   
43 jaar 
Centrum 
Bautersemstraat 78   
veerle.vandyck@telenet.be

Ik ben de trotse mama van twee schatten, een zoon 
van 17 en een dochter van 14, en de partner van 
Werner Govaerts. Ik ben jurist en werk als zelfstandig 
adviseur personeelsbeleid. Verder heb ik een attest 
van bemiddelaar op zak. 
In 2012 maakten de ideeën van Dorpslijst Sander me 
enthousiast: samen met de inwoners van Kontich een 
aangenaam dorp maken. Daar wilde ik me ook voor 
inzetten! En aangezien ik nooit iets half kan doen, 
ging ik voor de volle 100%. Eerst voor Sander, dan zes 
jaar als schepen van cultuur, personeel en organisatie 
én als voorzitter van het AGB.
Ik werkte hard aan de eenmaking van de gemeen-
telijke diensten en het ocmw. En met heel mijn hart 
stuurde ik de renovatie van het Altenalandhuis aan, 
waar ondertussen een echte cultuurplek is ontstaan.
Een vrouw met ambitie
Ten slotte ben ik een vrouw met ambitie: met volle 
overtuiging en goesting heb ik in de ploeg van 27 
kandidaten de rol van lijsttrekker op mij genomen. Ik 
hoop hiermee de eerste vrouwelijke burgemeester 
van Kontich te worden. Niet per se omdat ik dat nu 
zo graag zou zijn, maar vooral omdat er in de poli-
tiek en in het gemeentebestuur een grotere rol voor 
vrouwen en voor de vrouwelijke aanpak mag zijn. Met 
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‘vrouwelijke aanpak’ bedoel ik dat je je ellebogen alleen 
gebruikt om je arm te plooien om zo een betere en vrien-
delijkere handdruk te geven …

WE MAKEN HET SAMEN

“Ik geloof in dialoog. Praten met mensen van andere over-
tuigingen, mensen met andere achtergronden. Ook in de 
politiek kom je met dialoog verder dan met hameren op 
je eigen grote gelijk. Zo sta ik in het leven, zo sta ik ook in 
het gemeentebestuur. Altijd streef ik ernaar dat iedereen 
zijn gedachten kan uitdrukken en dat we samen tot een 
gedragen besluit komen. 
De naam van onze dorpslijst ‘Sander’ (een samentrekking 
van ‘Samen Anders’ ) zegt het zelf. Wij willen anders aan 
politiek doen. Democratie is immers méér dan alleen 
stemmen tellen. Democratie is ook overleg en dialoog. 
Democratie is geloven in de kracht van de mensen.”
Een kwalitatieve gemeentelijke dienstverlening
“Een kwalitatieve dienstverlening aan de inwoners be-
tekent dat je als lokale overheid durft investeren in het 
openbaar domein, in gebouwen en in personeel. Ik wil niet 
alleen dat onze diensten fysiek voor iedereen toegankelijk 

zijn, maar ook dat onze informatie alle inwoners bereikt. 
Daar waar mogelijk mag de dienstverlening verder gedigi-
taliseerd worden, zonder iemand uit te sluiten: digitaal als 
het kan, face-to-face als het moet.
Verder vind ik het belangrijk dat een gemeentebestuur 
aandacht heeft voor het welzijn van alle inwoners en 
ruimte schept om, al dan niet in verenigingsverband, initi-
atieven te nemen. Dat is gewoonweg de beste manier om 
een aangenaam dorp te creëren waar je kan ondernemen, 
plezier maken, bewegen, sporten, wonen, kortom leven!”



WIM ANNAERT  
55 jaar
Kontich-Kazerne 
Montfortstraat 75
wim.annaert@kuleuven.vib.be

Ik ben getrouwd met Marleen Goossens en heb vier volwassen 
kinderen. Ik ben bioloog, gewoon hoogleraar (KU Leuven), en 
onderzoeksleider van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie 
(VIB) waar ik onderzoek doe naar de ziekte van Alzheimer. 
Daarnaast ben ik ook medeoprichter en conservator van 
Natuurpunt Oude Spoorweg en de afgelopen zes jaar met 
inzet schepen van Leefmilieu, Ruimtelijke Ontwikkeling en de 
Groendienst.

VOOR EEN DUURZAAM DORP 
MET NOG MEER NATUUR, 
BOS  EN RUIMTE VOOR 
WATER
“Mijn ambitie is van het buitengebied een meer beleefbare 
open ruimte te maken met meer robuuste natuur. De leef-
baarheid van de wooncentra zelf kan enkel verhogen als 
we samen blijven ijveren voor de omslag van autogebruik 
naar fiets en openbaar vervoer. Dorpslijst Sander garan-
deert dat dit niet bij wilde dromen blijft: in één legislatuur 
kwam er bijna 17 ha NIEUWE natuur bij waarvan 6,5 ha 
NIEUW bos! En ruimte om 75 miljoen liter water te buffe-
ren! Met Dorpslijst Sander wil ik dit nog eens overdoen!” 
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JOOST FILLET 
54 jaar 
Centrum 
Edegemsesteenweg 65  
 joost.fillet@telenet.be

Ik ben getrouwd met Tine Olyslaegers en vader van Pieter, 
Dries en Johannes. Ik richtte mee de Wereldwinkel van Kontich 
op en was enkele jaren voorzitter. Sinds 15 jaar ben ik ge-
meenteraadslid en sinds 6 jaar schepen. Daarnaast onder-
steun ik de burgemeesters en schepenen van Groen. 

  SAMEN DOELEN BEREIKEN
“Met concrete projecten in Kontich kunnen we de wereld 
veranderen en verbeteren. Niet alleen in wat we doen, 
maar ook in de wijze waarop we dat doen: door te luiste-
ren, naar creatieve oplossingen te zoeken en verantwoor-
delijkheid te delen met anderen. De komende jaren staat 
onder andere het Sint-Jansplein met het gebouw de Ploeg 
op het agenda. Ik kijk ernaar uit.” 
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KIRON COCQUYT
22 jaar
Kazerne
Broekbosstraat 34
kiron.cocquyt@gmail.com

Ik werd geadopteerd uit India en woon al 21 jaar in Kontich. 
Ik studeer gezinswetenschappen aan hogeschool Odisee in 
Brussel. Je kent me misschien als jobstudent in de soepbistro 
Soep ‘t erin in Kontich? Ik ben al 7 jaar lid van het Jeugdkoor 
Al Dente en ik sta open voor nieuwe avonturen zoals reizen en 
ook mijn nieuwe project met Dorpslijst Sander.

TOEGANKELIJKE NATUUR 
VOOR IEDEREEN
Natuur en vrije tijd liggen we na aan het hart. Mijn hoofd-
doel is in de natuur toegankelijke plekken creëren voor 
iedereen, jong en oud, voor een picknick, om te spelen of 
om gewoon samen te zijn. Ik draag graag bij aan een 100% 
groen Kontich!
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LEON JOOSTEN  
62 jaar
Waarloos 
Beekboshoek 39
leon.joosten@telenet.be

Ik ben gepensioneerd na een loopbaan bij aluminiumfabriek 
Aleris, waar ik vakbondsafgevaardigde was voor BBTK. Ik ben 
getrouwd, heb drie kinderen en zes kleinkinderen. Verder: 
toneel bij ’t Podium, voetbalveteraan en scheidsrechter en 
toeristisch motorrijder. Ik heb een hart voor Waarloos, waar ik 
zetel in de dorpsraad. Voor Dorpslijst Sander ben ik gemeen-
teraadslid en fractieleider.

WAARLOOS MOET 
EEN DORP BLIJVEN
“Als vakbondsafgevaardige heb ik veel ervaring om naar 
mensen te luisteren. Waarloos vraagt een specifieke 
aanpak: het moet een gezellig dorp blijven en mag niet 
ten onder gaan aan de bouwwoede van vandaag. Laat de 
huidige natuur zijn gang gaan zodat we er nog lang van 
kunnen genieten.”  
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NELE VAN DER SPIEGEL    
21 jaar 
Kazerne
Kauwlei 33
vanderspiegel.nele@gmail.com

Ik ben een 21-jarige architectuurstudente aan de UA, en de 
dochter van Bart (voorzitter fietsersbond, ex-gemeenteraads-
lid, energiebeheerder bij Infrabel). Ik werk elke zondag bij 
Bakkerij Peeters in Kontich Kazerne, ben animator bij Top 
Vakantie en doe vrijwilligerswerk. Ik teken graag en ben cre-
atief. Ik ging naar de lagere school in Sint-Montfort en zat in 
kinderkoor Kavier.

ONZE TOEKOMST ZELF 
KIEZEN
“Kontich is voor mij een plaats waar iedereen zich kan en 
mag thuis voelen en waar iedereen meetelt. Maar dan 
moet men wel zijn of haar stem kunnen te laten horen. Ik 
hoop voor vele jongeren die vaak nog niet mogen deelne-
men aan verkiezingen, een stem te kunnen zijn.” 
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JORIS DIRCX  
43 jaar
Kazerne 
Hoge Akker  87
jorisdircx@gmail.com

Ik ben getrouwd en vader van 2 kinderen. Ik werk voor een 
Nederlands consultancy bureau waarbij we onze - vooral 
industriële - klanten dagdagelijks adviseren hoe ze het onder-
houd van al hun infrastructuur beter kunnen organiseren. Ik 
ben inwijkeling vanuit het groene Kalmthout, maar ondertus-
sen goed geïntegreerd in Kontich Kazerne als voorzitter van 
de wijkraad. Ik was ook voorzitter van de ouderraad van de 
Sint-Montfort school in Kontich Kazerne.

MET Z’N ALLEN EEN DORP 
CREËREN
“Voor groen, speel- en ontspanningsruimte in Kontich 
moeten we onze nek blijven uitsteken. We kiezen niet voor 
“Kontich, slaapstad van Antwerpen” maar voor een plek 
waar het leuk wonen is, iets te beleven valt, mensen elkaar 
kennen, kinderen buiten kunnen spelen en nog een echt 
dorpsgevoel heerst. Dat is de medeverantwoordelijkheid 
van ons allemaal.”   
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LINDA ACHTEN
51 jaar
Centrum
Mechelsesteenweg 223
linda.achten.coaching@gmail.com

Ik verhuisde 4 jaar geleden met mijn gezin naar het goed 
gelegen Kontich. Ik werk als coach bij VDAB onder het 
motto ‘Een steentje verleggen in iemands rivier om dan 
sterk verder te kunnen.’ Ik haal energie uit onze reizen 
naar ‘ongekende culturen’. Verder hou ik van samen met 
gezin en vrienden lekker uit te gaan eten, te fitnessen en 
te fietsen en wandelen. 

WERKEN AAN WELZIJN IN 
AANGENAME BUURTEN
“Ik wil me inzetten om samen het beleid te maken. Met 
aandacht voor welzijn: er leven te veel mensen in armoede 
en eenzaamheid en meestal zijn daar weinig buurtbewo-
ners van op de hoogte. En om een groene, fietsvriende-
lijke en gezellige gemeente te realiseren, met plaats voor 
jongeren.”  
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MARC BELLINKX
48 jaar
Ritawijk 
Pierstraat 29 
marc.bellinkx@gmail.com

Ik geef aardrijkskunde aan het Sint-Jozefinstituut en ben 
initiatiefnemer van RunForForest. De Gemeenteraad stelde 
me aan in het regionaal bestuur van netbeheerder voor gas 
en elektriciteit Iveka, waar ik mijn deskundigheid en gedreven-
heid goed kon inzetten. Zo verhinderde ik de inmenging van 
het Chinees staatsbedrijf. Ik bedacht enkele nieuwe voorstellen 
rond hernieuwbare energie (via BEL10 van Radio 1 en stroom-
versnelling van de Vlaamse minister van Energie).

DUURZAME EN GOEDKOPE 
ENERGIE VOOR IEDEREEN
“Kontich kan energieker dan ooit zijn en vooral meer kos-
ten besparen op zijn eigen energiefactuur. En de inwoners 
moeten we bijstaan om hetzelfde te bereiken. Graag bete-
re straatverlichting, zonneschijn en energie voor iedereen 
en de wind delen voor ons allen!”
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MARJAN DE NAYER
60 jaar
Centrum
Nieuwstraat 25
marjandenayer1@gmail.com

Ik woon al heel mijn leven in Kontich, ben gehuwd en heb 5 
volwassen kinderen. Ik ben arts voor Kind en Gezin en was 
jarenlang mantelzorger. Verder organiseer ik mee het straat-
feest en zit ik in de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelinsa-
menwerking. Ik zing in het koor Mjoezik.

 WELZIJN EN SAMENLEVEN
“Wat me meest aan het hart ligt, is solidariteit, verdraag-
zaamheid, duurzaamheid en zorg voor milieu en aange-
naam vertoeven in openbare ruimte. Ik vind het de plicht 
van de overheid,  en zeker op gemeentelijk niveau, om 
iedereen met wat minder geluk in het leven te helpen om 
een waardig leven uit te bouwen voor zichzelf en zijn ge-
zin. Ik hoop dat daarrond constructief zal kunnen worden 
samengewerkt met andere partijen. ”  
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CARL REINEHR
60 jaar
Kazerne
Hof Van Spruytlaan 10 
carl.reinehr@gmail.com

Ik kwam in Kontich wonen in 1993. Vroeger was ik vaak te 
vinden in de Kontichse horeca (Sesam en ’T Aksent). Ik ben 
gehuwd met Daniëlle, heb 2 dochters Zoë en Daphne en een 
kleinzoon. Ik werk al bijna 40 jaar bij het stadsbestuur van 
Mortsel als graficus, informaticus en als marktleider van de 
woensdagmarkt. 

 ONRECHT BESTRIJDEN
Een aangenaam Kontich, een mooie maar ook een sociale 
gemeente, daar wil ik aan mee werken.
Als vakbondsafgevaardigde van ACOD probeer ik het on-
recht in de wereld te bestrijden. Dat lukt niet altijd, maar 
af en toe draag ik wel een steentje bij tot een gezonde en 
sociale werksfeer. Solidariteit en een eerlijkere verdeling 
van levenskwaliteit zijn voor mij heel belangrijk, op het 
werk én in Kontich.
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CORAZON DE RAEYMAECKER
32 jaar 
Kazerne
Pauwhoevestraat 13
corazonderaeymaecker@gmail.com

6 jaar geleden ben ik in Kontich gestrand met een droom: een 
kleinschalig tuinbouwbedrijf uitbouwen met de hulp van de 
lokale bevolking. CSA Grondsmaak werd intussen geboren. 
Ondertussen ben ik ook al drie jaar mama van Mathilda.

MEER GROEN, GEZELLIGE 
PLEKKEN EN CREATIVITEIT
“Ik kies voor nog meer groen en plekken waar we elkaar 
ontmoeten. Meer veilige wegen die het hedendaagse 
verkeer ondersteunen. Ik zou in de dorpskernen graag 
meer leven zien. Meer ondernemers die creatief durven 
zijn en op deze manier de bewoners ondersteunen in hun 
zoektocht naar nieuwe en spannende plekken in Kontich. 
Een win/win voor iedereen”  
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STEF BOSSAERTS   
59 jaar 
Centrum 
Peter Benoitlaan 31   
stef.bossaerts@skynet.be

Ik ben medestichter en gewezen voorzitter van Dorpslijst 
Sander en heb ruim 30 jaar politieke ervaring op verschillende 
niveaus als onderhandelaar, compromiszoeker en politiek 
strateeg. Ik ben ocmw-raadslid en beleidsmedewerker bij een 
werkgeversfederatie van sociale ondernemingen. Maar boven-
al ben ik levensgenieter, reiziger, echtgenoot en vader.

VAN ONDERUIT VOOR 
LEVENSKWALITEIT
“Lokale politiek draait om lokale thema’s en mensen. Het 
beste in alle mensen bovenhalen los van nationale kleuren 
en meer mensen verenigen en laten samenwerken. Laat 
ons een blad dat nog groen is en het zicht op de ruimte, 
straks het meest gegeerde goed dat we zullen hebben.”  
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INGRID HERTOGS
46 jaar 
Kazerne 
Montfortstraat 61
Ingrid@hertogs.net

Dagelijks fiets ik langs de fiets-o-strade naar het Onze-Lie-
ve-Vrouwcollege in Antwerpen waar ik econome ben. Ik ben 
lid van het oudercomité Chiro KOKA. Ik doe aan spinning en 
ik badminton bij Woebads. Ik ben de penningmeester van 
Dorpslijst Sander.

 VERNIEUWEND EN 
OPLOSSINGSGERICHT
Dorpslijst Sander is een echte lokale lijst. De focus ligt 
100% op de inwoners van Kontich en Waarloos, vernieu-
wend en oplossingsgericht. Een voorbeeld: we bouwen de 
diensten van het Sociaal Verhuur Kantoor verder uit. Posi-
tief voor huurders die moeilijk aan een woning geraken op 
de particuliere huurmarkt én voor verhuurders met een 
sociale bewogenheid.
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WALTER VAN ELSHOCHT
61 jaar 
Waarloos 
Ferdinand Maesstraat 36 
walter.van.elshocht@skynet.be

Ik ben de oudste zoon van de laatste echte beenhouwer van 
Waarloos. Ik werk in de telecom-sector aan de ontwikkeling 
van cloudtoepassingen. Ik ben bestuurslid bij het Davidsfonds 
en AFS en was vroeger nog chiroleider, speleoloog, duiker en 
rugbyspeler.

OPEN RUIMTE ACHTER DE 
KERK BEWAREN
Waarloos is nog landelijk en dat moet zo blijven. Dankzij 
de open ruimte achter de kerk, geniet Waarloos van groe-
ne natuur tot in zijn centrum. Maar opgelet, het is woon-
uitbreidingsgebied. Met één gebouw in een nieuwe straat 
ontsluit men het gebied en kan het verkaveld worden. 
Blijkbaar zien sommige politieke partijen daar geen graten 
in.
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MIEKE JACOBS
58 jaar
Kazerne
Ooststatiestraat 238
Mieke.van.oosterwijck@telenet.be

 Ik woon al jaar en dag met mijn gezin in Kontich en heb 
me steeds ingezet voor andere mensen. Onder andere als 
onthaalmama, medewerker BKO, mantelzorger en vertegen-
woordiger van zorgbewoner in de Hazelaar. Ik ben vrijwilliger 
voor de Sint-Michielsschool, de fairtradewerkgroep, de eco-en 
boerenmarkt, de wijkraad van kazerne en zoveel meer. Ik blijf 
me engageren voor Kontich en voor Dorpslijst Sander. 

GEZELLIGHEID  
MAKEN WE SAMEN
“Mooie projecten moeten niet steeds grootschalig zijn. 
Kleine ergernissen die opgelost worden hebben een grote 
impact op het welbevinden: in Kontich-Waarloos zijn er 
voldoende plekjes die we tot rustplekjes kunnen maken. 
Sloop muren, maar hou goede funderingen”  
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GUY VAN WYNSBERGHE
50 jaar
Centrum
Ooststatiestraat 32
guy_vanwynsberghe@yahoo.com

Ik woon in het centrum met mijn vrouw en 3 grote dochters. 
20 jaar geleden verhuisde ik naar Kontich omdat ik leerkracht 
kunstvakken werd op het Sint-Ritacollege. Dat doe ik nog 
steeds, deeltijds. Daarnaast doe ik als zelfstandige parketwer-
ken, interieurwerken… Ik ben van opleiding beeldend kunste-
naar en al heel mijn leven met muziek bezig. Nu al een tijdje 
als zanger en gitarist in mijn band Billie D Barn. 

KRITISCH NAAR HET 
BESTUUR KIJKEN
“Onze gemeente heeft veel deugd van de nieuwe wind 
die er de afgelopen zes jaar waaide. Daardoor kunnen we 
kritisch naar het bestuur kijken. Dat was vroeger wel eens 
anders.”
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MARLEEN VAN DEN EYNDE
51 jaar
Kazerne
Infanterielaan 27/0204 
marleen66.vandeneynde@gmail.com

Dochter van “de Jacques”, drukker van de Kontichse Gazet. 
Enthousiaste ex-speelster van Kontich Basket. Van Kont-
ich-centrum verhuisd naar Kontich-kazerne. Alleenstaande 
moeder met een 19-jarige zoon. Flatwatcher en bewoner van 
de sociale appartementen aan de voormalige kazerne, die met 
een fijne buurvrouw waakt over de leefbaarheid.

SAMENLEVEN MET RESPECT 
VOOR ELKAAR
“Als we ervoor kunnen zorgen dat buren en buurten 
praten en samen dingen doen, helpen we alle voor-
oordelen de wereld uit. Op naar een aangename 
gemeente!”  
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MATHIEU TOEBOSCH
38 jaar
Centrum
Drabstraat 37
mathieu.toebosch@gmail.com

Via mijn vrouw, de dochter van de fotograaf, ben ik in Kontich 
terechtgekomen. Met haar heb ik inmiddels twee schatten 
van zoontjes. Ik ben leerkracht chemie en fysica in Antwerpen. 
Mijn passie is sport met als droom me te kwalificeren voor de 
Iron Man van Hawaii. 

 VEILIG EN PROPER VERKEER
“Bereikbaarheid is belangrijk, maar waar mogelijk moeten 
we de macht van koning auto durven inperken. Vele men-
sen willen net als ik veiliger verkeer, meer openbaar ver-
voer en goede paden voor voetgangers en fietsers. Het zal 
ons minder files bezorgen en een veel gezondere lucht.”  
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VINCENT MAES
22 jaar
Centrum
Edegemsesteenweg 71 
vincent.maes10@hotmail.com

Ik studeer voor leerkracht biologie en Nederlands en ben een 
actieve scoutsleider. Daarbuiten houd ik me graag bezig met 
reizen, sporten en genieten van het leven. Kontich is waar ik 
geboren en getogen ben, op Altena amuseerde ik me als kind 
en op het Sint-Ritacollege bracht ik mijn tienerjaren door. 

ACTIEF EN PLEZIERIG
Ik woon graag in K-City. Er is plaats voor ontspanning, 
sport, natuur, scholen, cultuur… kortom Kontich is een 
aangename plaats om te wonen. Om dat te behouden en 
verder te verbeteren, moet het lokale gemeentebestuur 
positieve initiatieven ondersteunen. Dorpslijst Sander 
moedigt mensen aan om initiatieven te nemen in hun 
verenigingen of buurten.
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PHILIPPE HENDRICK
71 jaar
Kazerne
Ooststatiestraat 244
philippe.h47@gmail.com

Dienstbaarheid is de rode draad door mijn leven. Na een 
loopbaan in de bank- en verzekeringsector, ben ik sinds mijn 
pensioen vrijwilliger bij enkele VZW’s zoals ATD Vierde Wereld 
en Adoptie Sri Lanka. In mijn jeugd was ik leider van jongeren-
vakantiekampen. Ik woon al 35 jaar samen met mijn vrouw 
Marcella in Kontich.

RESPECT VOOR MENS EN 
MILIEU
“Kernthema voor mij is “respect”: voor àlle mensen, voor 
milieu, voor waarden en normen, voor wetten en (ver-
keers)regels. Politiek wil ik me engageren vanuit een 
langetermijnvisie in het belang de lokale bevolking, los 
van klassieke nationale partijen. Onze dorpslijst staat voor 
inspraak, overleg, raadpleging en openheid.”  
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AGNES DEHANDSCHUTTER 
88 jaar
Centrum
Drabstraat 11/04
agnes.dehandschutter@telenet.be

Ik stam uit een Kontichse brouwersfamilie. Heel mijn leven 
ben ik actief in het sociale leven in Kontich en daarbuiten. Po-
litiek heb ik met de paplepel meegekregen. Het is een passie. 
Ik wil meewerken aan verandering voor iedereen.

WELZIJN VOOR IEDEREEN
Vooral de noden van ouderen wil ik kenbaar maken en 
proberen een steen te verleggen.
Onze gemeente heeft zoveel mogelijkheden en ik denk 
dat Dorpslijst Sander die best kan verwezenlijken omdat 
iedereen op onze lijst begaan is met het welzijn van de 
Kontichse gemeenschap. Mijn motto: jongeren en ouderen 
in harmonie.
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GERRIT LE ROY 
58 jaar
Centrum
Witvrouwenveldstraat 1 
gerritleroy1@gmail.com

Al heel lang loopt mijn leven op wieltjes. Deze rolstoel 
heeft me toch niet belet om het leven positief te ervaren.  
Mezelf uniek vinden en voldoende eigenwaarde opbren-
gen, hebben daarbij geholpen.  Ik woon nu enkele jaren in 
Kontich en leerde al vele mensen kennen. Daarom woon ik 
er graag.

IK WIL NAAR JE LUISTEREN
In dialoog met jou wil ik met respect naar je luisteren, je 
vooral accepteren zoals je bent. In dialoog met jou wil ik je 
ook aanmoedigen, met voldoende eigenwaarde, jezelf te 
zijn en te blijven. Zo wens ik jou ook een voorspoedig le-
ven dat loopt op wieltjes.
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MARIEJEANNE MOORKENS
71 jaar
Tuinwijk
Josephine Charlottestraat 13
mjm.charlotte@gmail.com

Ik was lerares aan het Sint-Jozefinstituut en ik pleit nog steeds 
voor solidariteit onder de mensen. Al vele jaren ben ik OCMW 
raadslid en lid van het Bijzonder Comité voor Sociale Dien-
sten, waar de individuele steun aan mensen wordt toegekend. 
Ik was ook actief als vrijwilliger voor Uit je Doppen.

MENSELIJKE WAARDIGHEID
Het is van groot belang dat bekwame, zorgzame mensen 
onze gemeente besturen. Nu de afzondelijke OCMW-
raad afgeschaft wordt, zullen de gemeenteraadsleden 
deze verantwoordelijkheid moeten opnemen. Ik ben fier 
dat Dorpslijst Sander de geschikte kandidaten voor deze 
opdracht in haar rangen heeft. En ik steun ook volop onze 
lijsttrekker Veerle Van Dyck. Zij kan de eerste vrouwelijke 
burgemeester van Kontich worden.
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RUDY VAN HECKE
67 jaar 
Waarloos 
Jan Baptist Francisstraat 12
rudy.van.hecke@telenet.be

Van bij het begin ben ik zeer actief in de dorpsraad, ben ik 
pleitbezorger voor de opwaardering van het kerkhof te Waar-
loos en actievoerder voor de Mooimakers Waarloos.  Ik ben 
vertegenwoordiger en medewerker van Wereldwinkel Kontich 
en zit in de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwer-
king. 

DUURZAME 
ONTWIKKELINGSDOELEN 
BEHALEN
Dorpslijst Sander is de beste promotor voor duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. Ik wil aan iedereen in Kont-
ich-Waarloos een eerlijke, waardige kans geven om deze 
doelen te kunnen bereiken.
Wie zijn leven doorgebracht heeft in Waarloos, moet er 
ook begraven, uitgestrooid of in een columbarium gezet 
kunnen worden. Of op zijn minst een mooie naamvermel-
ding krijgen op een zichtbare plaats vlak bij de kerk.
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DAPHNE REINEHR
30 jaar
Kazerne
Hof Van Spruytlaan 10 
daphne_reinehr@hotmail.com

Ik werk als jeugdwerker in Antwerpen. In Kontich organiseerde 
ik de Zomernachten in het gemeentepark, was ik groepsleiding 
van KSJ, 3 jaar gemeenteraadslid en nadien voorzitter van 
Dorpslijst Sander. Cultuur vind ik belangrijk en zelf doe ik aan 
improvisatietheater.

NIEMAND VERGETEN
“Mijn ervaring met thema’s als kinderarmoede, schooluit-
val, werkloosheid, interculturaliteit, diversiteit, discrimina-
tie, gelijkheid, ... wil ik inzetten voor het welzijns- en vrije 
tijdsbeleid van Kontich-Waarloos. Ook voor mensen die 
vaak vergeten worden.”
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GREET BLOMMAERT 
63 jaar
Kazerne 
Duffelshoek 47
blommaert.greet@gmail.com

Ik ben getrouwd met Bruno Stappaerts en heb 4 kinderen en 
8 kleinkinderen. Als vrijwilliger werk ik voor de Wereldwinkel 
en voor het OCMW van Kontich. De voorbije 6 jaar was ik 
gemeenteraadslid voor Dorpslijst Sander. Ik hou van rustige 
groene plekjes om te wandelen en fietsen.

STRIJDEN TEGEN ARMOEDE 
 
In de toekomst moeten we blijven strijden tegen armoede 
en eenzaamheid door netwerken tussen mensen te bou-
wen. Geestelijke gezondheidszorg blijft een prioriteit net 
als de zorg voor mindervaliden en ouderen. Alle openba-
re diensten en gebouwen moeten toegankelijk zijn voor 
iedereen. Veilige voetpaden en rustplekjes waar iedereen 
kan genieten en aangenaam vertoeven in gezelschap. 
We moeten elkaar op handen dragen, zodat verzuring en 
eenzaamheid geen kans krijgt.
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1 VAN DYCK Veerle

2 ANNAERT Wim

3 FILLET Joost

4 COCQUYT Kiron

5 JOOSTEN Leon

6 VAN DER SPIEGEL Nele

7 DIRCX Joris

8 ACHTEN Linda

9 BELLINKX Marc

10 DE NAYER Marjan

11 REINEHR Carl

12 DE RAEYMAECKER Corazon

13 BOSSAERTS Stef

14 HERTOGS Ingrid

15 VAN ELSHOCHT Walter

16 JACOBS Mieke

17 VAN WYNSBERGHE Guy

18 VAN DEN EYNDE Marleen

19 TOEBOSCH Mathieu

20 MAES Vincent

21 HENDRICK Philippe

22 DEHANDSCHUTTER Agnes

23 LE ROY Gerrit

24 MOORKENS Mariejeanne

25 VAN HECKE Rudy

26 REINEHR Daphne

27 BLOMMAERT Greet

WE MAKEN HET SAMEN


