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ALEXANDRA 
              THIENPONT

Al deze kandidaten 
steunen ons CD&V 
team. Daar ben ik 
erg trots op!

Je kent me als huisarts in 
Kortenberg en als dochter van 
Marc Thienpont. De voorbije zes 
jaar had ik de eer om OCMW-
voorzitter te zijn.

Ik wil samen met mijn team zorgen voor onze senioren en 
het welzijn van elke burger. Kinderen verdienen alle kansen.  
Daarom moeten we kordaat kansarmoede bij kinderen 
bestrijden. Gezellige en verkeersveilige dorpskernen met 
veel fi ets- en wandelpaden zorgen voor een aangenaam 
dorpsgevoel. Daarnaast willen we geen extra geluidsoverlast 
door een uitbreiding van de luchthaven.  



   ANN 
OUTTIER VANNEREM 

In de lokale politiek sta je heel dicht bij de 
mensen.

Het is fi jn om dingen te kunnen realiseren die voor 
hen een verschil maken. Dat heb ik de voorbije 
18 jaren mogen ondervinden. Ik wil mij verder 
inzetten voor onze inwoners zodat iedereen, 
zonder onderscheid, zich echt thuis kan voelen 
in onze mooie gemeente. Ik ga graag te voet of 
met de fi ets want zo kan je onderweg vaker en 
makkelijker een babbeltje slaan. 

Men kent mij vanuit het bestuur van de 
Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit (GAMV) 
en als voormalig voorzitter van de kerkfabriek in 
Everberg. 

Ik woon in de wijk Armendaal in Everberg. Ik ga 
voor versterkte inspraakmogelijkheden voor 
alle betrokkenen en wil het vrijwilligerswerk 
nog sterker ondersteunen. Daarnaast moet het 
volgende bestuur blijvend aandacht hebben voor 
verkeersveiligheid.

     JOHAN  
CHRISTIAENS



   ANN 
OUTTIER VANNEREM 

MARIA HELSEN 
       ADRIAENSEN

In Kortenberg en haar deelgemeenten moeten 
we het dorpsgevoel vergroten. 

Jong én oud kunnen daar voor zorgen. Ik 
probeer steeds actief te luisteren naar wat er 
leeft. Met CD&V kunnen we hier op inspelen 
naargelang de noden en mogelijkheden. Ik 
engageerde me de afgelopen jaren in Meerbeek 
voor het feestcomité 900 jaar Meerbeek, voor 
ziekenzorg, voor de kerkfabriek en zal dit blijven 
doen. Misschien kwam je me vroeger ook al 
tegen als postbode. 

Ik wil voluit gaan voor ondersteuning in de 
ouderenzorg, proberen meer zorg op maat 
aan te bieden.

Door het engagement in het verenigingsleven 
van mijn ouders en grootouders kennen 
er veel mensen mij.Ik woon erg graag in 
Everberg.

MARIE-JEANNE   
    DE COSTER    DE COSTER    DE COSTER



       FRANCIS  
              PEETERS 

Ik voel me thuis in onze gemeente, midden de 
mensen.

Onderwijs is voor mij een belangrijke pijler, want 
daar vormen we de toekomst van onze kinderen. 
Ik ga voor een mooie gemeente waar iedereen 
zich kan opladen in natuur, bos en veld. Ik 
wil een luisterend oor bieden voor mensen 
met grote of kleine zorgen. Je kent me als 
parochiaal medewerker, gemeenteraadslid, 
maar ook als vader van vijf prachtige kinderen 
en als man van Hilde De Coster.

Ik woon in het hart van Kortenberg. Ik 
was vroeger actief bij de turnclub, de 
atletiekclub en de scouts. 

Als leraar wiskunde geef ik de plaatselijke 
jeugd soms ook wat bijles. Mijn passie is 
onderwijs en als jonge kandidaat wil ik het 
uiteraard opnemen voor de jongeren van 
Kortenberg. Een zinvol vrije tijdsaanbod 
zorgt ervoor dat onze jongeren geen 
stommiteiten doen uit verveling.

     EMIEL   
  MOONS



       FRANCIS  
              PEETERS 

ELS GRAULS- 
     GYSENBERGS

Als diëtiste in Kortenberg help ik de mensen 
gezond te leven. Daarnaast ben ik actief 
als hulpouder in de school Mater Dei en als 
catechist in Erps-Kwerps. 

Samen met mijn echtgenoot Frank Grauls 
wil ik graag dat onze 5 kinderen kunnen 
opgroeien in een zorgzame gemeente 
waar iedereen meetelt. Daarom wil ik me 
graag inzetten voor een toekomst waar 
mensen duurzaam met elkaar en met de 
planeet omgaan.

De combinatie werk-gezin kan soms zwaar 
uitvallen voor (jonge) ouders. We kunnen daar 
als gemeentebestuur de last wat verlichten. 

Door een goed vakantie-aanbod voor 
kleuters en jongeren bijvoorbeeld. Daarnaast 
verdient iedereen gelijke kansen. Zo moeten 
we absoluut inzetten op nog meer kansen 
voor kinderen in armoede door focus op 
onderwijs en ondersteuning. Je ontmoette mij 
misschien al eerder op activiteiten van Femma 
Kortenberg.

    CARLA   
DEMAERTELAERE



   FRIE  
DE GREEF 
Ik ijver voor een gemeente waar 
iedere inwoner zich thuis voelt en 
mee schrijft aan de toekomst van 
Kortenberg.

Het beste beleid vertrekt immers van 
onderuit. Ik ga voor  een groene en duurzame gemeente met 
veel plaats voor ontmoeting voor jong en oud. Ik groeide  op in Kortenberg 
en kreeg de politieke microbe van mijn mama, Julia De Coster. Wellicht 
kwam je me al eens tegen in de Oxfam Wereldwinkel of op een activiteit van 
de Charterstuurgroep. Ik ben docent sociaal cultureel werk aan de sociale 
school van Heverlee (SCW). 

Ik wil mee zorgen voor een frisse 
wind doorheen het CD&V-team van 
Kortenberg. 

Ik sta voor vertrouwen, communicatie, 
welzijn, veiligheid, gezondheid, gezin, 
vriendschap, respect, samenhorigheid 
en warmte! Dit is niet zomaar een 
lukrake opsomming maar wel mijn 
levensvisie als mens en als apotheker. 
Daar wil ik samen met CD&V voor 
gaan. Je kent mij als apotheker, de 

apotheek die ik samen met Ina overnam van mijn 
ouders. Ik ben ook al enkele jaren actief als voorzitter van de 
welzijnsraad. Daarnaast ben ik papa van twee kinderen.

    WIM   
MOONS
    WIM  



   FRIE  
DE GREEF 

HENDRIK 
       TRAPPENIERS 

Langs de kant staan en kritiek spuien is 
geen optie voor mij, zelf meewerken aan de 
samenleving is mijn keuze.

Je kent mij als imker, door mijn passie en inzet 
voor de heemkundige kring en als amateur 
fotograaf. Daarnaast zet ik me ook in voor 
CM, de GAMV, de milieuadviesraad en de 
bibliotheekcommissie. Ik  was ook lid van het 
Vast Bureau van het OCMW. Er wordt veel te 
veel gedacht in zwart-wit maar de samenleving 
zit complexer in elkaar. Mijn ervaring vanuit mijn 
diverse engagementen wil ik gebruiken om dit 
zwart-wit denken te doorbreken.

Als gewezen politie-inspecteur ben ik bezig 
met veiligheid (in al zijn aspecten).

Ik ben aanspreekbaar door iedereen. Elke 
inwoner is gelijk voor de wet, of het nu gaat 
om verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening 
… Ik ga voor betaalbaar wonen in eigen 
gemeente voor alleenstaanden en jonge 
gezinnen. Nieuwkomers respecteren het 
Vlaamse karakter van onze gemeente. 
De Dorpsstraat is belangrijker dan de Wetstraat. 
Voor mij geen regelneverij. 

     RENÉ   
DE BECKER



   GABRIËLA  
LANGMANS 
Ik wil graag een stem zijn voor de jeugd in 
Kortenberg. 

Samen met hen wil ik van ons dorp een 
nog aangenamere plek maken voor jong en 
iets minder jong. Ik ben al jaren actief op 
speelplein Alles Kids Kortenberg als animator 
en hoofdanimator. Ook ben ik enkele jaren 
actief geweest in de jeugdraad van Kortenberg 
waarvan 2 jaar als voorzitter.

Laat een nieuwe frisse wind door Kortenberg 
waaien; met kans en inspraak voor jongeren, 
respect voor iedereen en aandacht voor de 
eigenheid van onze gemeente. 

Ik wil graag de jongeren in de gemeente 
representeren en hun stem laten horen. 
Misschien zag je mij al eens opduiken bij 
het speelplein Alles Kids, jeugdhuis den 
Aap of aan het werk in de plaatselijke 
supermarkt in Meerbeek. Ik studeer 
politieke wetenschappen in Leuven.

     BARBARA   
VERMEULEN 



   GABRIËLA  
LANGMANS 

THIBAUD   
       VERMEULEN

Ik ben actief in heel wat verenigingen en 
organisaties.

Zo zag je me wellicht aan het werk in de 
Jeugdraad van Kortenberg of in Jeugdhuis Den 
Aap in Meerbeek,. Elke zondag engageer ik me 
als leider bij Chiro Flurk in Everberg. Ik werk 
van tijd tot tijd ook in café t’Pleintje. Vanuit 
mijn engagement wil ik gaan voor nog betere 
voorzieningen voor jeugd en voor een goede 
brok cultuur in onze gemeente. 

Ik ga voor een groene en duurzame gemeente, 
voor een warm en solidair Kortenberg en voor 
een bruisende buurt. 

Ik ben samenwonend en plusmama van 2 
tieners. Je kent me vast als schepen en lid van 
een zeer sociaal en politiek geëngageerde 
familie uit Everberg.

   KRISTIEN   
     GOEMINNE



       JONAS   
              PIOT 

Kinderen en jongeren moeten kunnen proeven 
van de vrijheid en blijheid die hun leeftijd met 
zich meebrengt.

Ze moeten zich in een veilige, respectvolle en 
solidaire omgeving kunnen ontwikkelen. Je kent 
mij als leider bij Chiro Erps-Kwerps en als lid 
van voetbalclub sporting Erps-Kwerps (Spek). 

We willen onze wereld en onze gemeente 
een mooie toekomst bieden.

De volgende generatie moet in ons dorp 
ook kunnen genieten van deze toekomst. 

Ik wil gaan voor een goede opleiding voor 
onze kinderen, zeker voor de ‘zwaksten’ 
van de maatschappij. Daarnaast moeten 
we de strijd tegen wateroverlast 
blijvend volhouden en inbrekersbendes 
bestrijden. (Jonge) inwoners uit onze 
gemeente moeten hier betaalbaar 
kunnen blijven wonen. 

     GUIDO    
LAUWERYS



       JONAS   
              PIOT 

DANNY  
       LAES

Al 61 jaar woon ik in de deelgemeente 
Meerbeek. In die tijd heb ik heel veel zien 
veranderen.  

Mensen die minder met elkaar 
samenwerken en praten, maar ik heb 
steeds ervaren dat het contact tussen 
de mensen heel wat e�  ciënter werkt 
als sociaal bindweefsel dan alle 
technologische hoogstandjes.... Praten 
met de mensen in plaats van tegen 
de mensen helpt! Je kent me o.a. 
van Comité 900 jaar Meerbeek De 
Parochiale werken Meerbeek  en van 
de Kerkraad Sint-Antonius Meerbeek 
Intradomus.

Ik wil mij verder inzetten voor een veilige 
gemeente voor iedereen onder ons, jong 
en oud, ook in de ouderenzorg.

Door jarenlang in mijn kapperszaak te 
staan met mijn echtgenoot Dany heb 
ik veel mensen leren kennen en ben 
ik steeds een luisterend oor voor alle 
mensen. Zo weet ik ook goed wat er zou 
moeten veranderen. Daar gaan wij elk op 
hun eigen manier in onze CD&V ploeg 
verder werk van maken. Kortenberg 
moet leefbaar blijven en daar moet 
voor gezorgd worden. 

    MARLEEN    
CLUDTS-POELS



COLOFON
Heeft u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!  

Redactie: Chris Taes, Alexandra Thienpont, Kristien Goeminne 
en Ann Vannerem 

Fotografi e: Hendrik Trappeniers 

VU Bernard Derveaux - Veldstraat 5 - 3078 Everberg

kortenberg.cdenv.be Je kan er ook inschrijven op onze nieuwsbrief!

Lees meer nieuws OP ONZE WEBSITE

Ik ben mama van 2 zonen en plusmama van 3 dochters, 
en woon in Everberg. Misschien ken je mij van mijn 
kinderdagverblijf “De Rakkers” in Kortenberg of van mijn 
jarenlang engagement als voorzitter van het Lokaal Overleg 
Kinderopvang (LOK) en als actief lid van het “Huis van het 
kind”.

Graag zet ik me in voor de (kansarme)kinderen, de jeugd 
en mijn medemens op alle vlakken in ons dorp. Samen 
met CD&V wil ik een beleid bieden voor een kwaliteitsvol 
kinderopvang, vrijetijdsbesteding en schoolbeleid.

ERNA ABELOOS

CHRIS TAES
Kortenberg is de voorbije jaren goed bestuurd. 
Daar is vrijwel iedereen het over eens.

Dat is de verdienste van de hele bestuursploeg, 
maar met name ook van CD&V, dat met de 
burgemeester en de OCMW-voorzitter de leiding 
heeft. We dragen samen de verantwoordelijkheid 
om aan een gemeente te werken waar we graag 
wonen en werken en elkaar kunnen ontmoeten. 
Daarom hoop ik in 2018 op een sterk mandaat 
van de kiezer voor het CD&V-team om 
Kortenberg verder aangenaam, gezellig, 
gezond en ambitieus te houden.


