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CD&V/ WIJRanst wil met een uitgebreide groep het beleid verder uitbouwen. In de geest van
de bestaande CD&V partij zullen wij werken aan de lokale noden en prioriteiten.
Ons team stapt naar de verkiezingen met een aantal nieuwe kandidaten die zich vooral willen
engageren op het gemeentelijk niveau. Binnen dit team wordt de samenwerking met andere
niveaus ook verzorgd. Met deze gezonde mix van ervaring en vernieuwing kunnen wij veel
betekenen voor Ranst.
Tijdens de voorbereidingen van ons programma hebben wij geluisterd naar de Ranstenaar
en de speerpunten opgebouwd. In deze aanloop hebben ook nieuwe kandidaten hun weg
gevonden in deze lokale structuur.
CD&V/ WIJRanst gaat ervoor. Met uw steun kunnen wij veel betekenen voor onze gemeente.

Onze voorzitter spreekt
Op 14 oktober trekt u naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. In de aanloop naar
deze stembusronde hebben wij naar u geluisterd in de gespreksrondes per deelgemeente.
Die input vertaalden wij naar duidelijke standpunten en een gezamenlijk doel: werken aan en
voor leefbare dorpen!
Ik blik tevreden terug op dit voorbereidend werk en ben trots om een sterk
team te kunnen voorstellen met kandidaten die erg gedreven zijn om op
verschillende domeinen doelstellingen na te streven. Nieuw in onze
ploeg is een jonge lokale afdeling waarmee wij meer dan ooit de vinger
aan de pols zullen houden in deze snel veranderende maatschappij.
Maak kennis met onze standpunten in een volgende folder of lees ze
nu al op onze website www.ranst.cdenv.be.
Wij hopen op 14 oktober van u het vertrouwen te krijgen om dit
beleid effectief uit te voeren gedurende de volgende bestuursperiode.
Voorzitter CD&V/ WIJRanst
Dirk Verbruggen

Tine
Muyshondt
lijsttrekker
Mijn politiek engagement in Ranst combineer ik al 30 jaar met mijn gezins- en professioneel
leven. Ik heb het altijd als een voorrecht beschouwd mee aan het beleid in Ranst te mogen
en kunnen werken.
Als lijsttrekker van een krachtige en sterk geëngageerde ploeg met veel ervaring en
versterkt met jonge mensen, wil ik me dan ook blijven inzetten voor onze mooie, groene
gemeente. Onderwijs, sport en cultuur maken Ranst levendig en actueel. Het rijke vormingsen schoolaanbod dicht bij huis is een meerwaarde. Wandel- en fietspaden aanleggen,
onderhouden en verbeteren is de blijvende verantwoordelijkheid van het bestuur.
De toenemende mobiliteit en de voortdurende aandacht voor de verkeersveiligheid en
leefbaarheid motiveren me om verder te werken. Mijn grootste bekommernis zijn de
knelpunten bij de verdere aanleg van de N116 en de N14. Samen met de hogere overheden
AWV staan we voor de ontwikkeling van oplossingen.
Ik ben fier op heel wat gemeentelijke realisaties van de voorbije jaren. We hebben een
aangename gemeente met veel mooie plekken die we moeten bewaren en om onze gemeente
leefbaar te houden. Hier wil ik, met veel enthousiasme nog steeds mijn schouders onder
zetten.
VOOR U WIL IK HET BLIJVEN DOEN!
Email:
tine.muyshondt@gmail.com
GSM-nummer:
+32 476 94 05 22
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Fernand Bossaerts
2de plaats
Ik ben Fernand, getrouwd met Nadine en vader
van 3 dochters. We wonen in Broechem waar ik
een tuinbouwbedrijf heb dat gespecialiseerd is in
de teelt van zaden van diverse groenten.
Sinds 2007 ben ik politiek actief in onze
gemeente. Tijdens de vorige legislatuur
was ik voorzitter van het OCMW en sinds
2013 ben ik schepen, bevoegd voor
ontwikkelingssamenwerking, landbouw en
plattelandsbeleid, mobiliteit en openbare werken.
Met mijn opgebouwde kennis en ervaring, wil ik
me opnieuw met volle overtuiging inzetten ten
dienste van onze gemeente.
Email:
fernand.bossaerts@telenet.be
GSM-nummer:
+32 479 31 99 41

Stéphanie De Ceuster
3de plaats
Ik ben Stéphanie en woon bijna 3 jaar in
Oelegem. Samen met mijn man en ons
dochtertje Louise genieten we van ons prille
gezinsgeluk.
Als apotheker ben ik bekommerd om de
gezondheid van mensen. Ook buiten mijn job
bezorgt mensen helpen me voldoening.
Ik dit fantastische dorp, waar wij een warm
welkom ontvingen, wil ik me inzetten om een
steentje bij te dragen aan de goede sfeer.
Email:
phaniedeceuster@hotmail.com
GSM-nummer:
+32 484 83 82 85
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Christel Meeus
4de plaats
Ik ben geboren en getogen in Ranst en werk als
zaakvoerder in het bedrijf van mijn vader. Sinds
ik mij in 2006 kandidaat stelde, ben ik actief lid
bij CD&V waar ik de voorbije 8 jaar als secretaris
betrokken ben bij de dagelijkse werking van de
partij en veel ervaring opdeed.
Het mandaat van OCMW-raadslid heb ik 3
jaar enthousiast uitgevoerd. Voor het ogenblik
ben ik naast secretaris van de lokale partij,
gemeenteraadslid en werk ik mee aan lokale
dossiers. De levenskwaliteit verbeteren blijft mijn
drijfveer!
Email:
christel.meeus1@telenet.be
GSM-nummer:
+32 472 56 46 53

Arthur Philips
5de plaats
Als seniorenvoorzitter hecht ik veel belang
aan een zorgzame samenleving die vormgeeft
aan onze levenskwaliteit. In zo’n samenleving
kunnen jong en oud hun ervaringen delen. Gezin,
geluk, gezondheid en geld (voldoende financiële
middelen) zijn de 4 G’s waarvoor ik me wil
inzetten.
Ook veiligheid en mobiliteit zijn thema’s waar de
senioren hun solidariteit en verantwoordelijkheid
zullen nemen. Senioren moeten partners kunnen
zijn in het beleid van CD&V/ WIJRanst.
Email:
arthur.philips@skynet.be
GSM-nummer:
+32 496 59 20 00
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Gunter Michiels
6de plaats
Ik ben Gunter Michiels, een actief man met een
positieve ingesteldheid die gezond verstand en
lef in de juiste dosis combineert.
Ik ben in 1973 geboren en studeerde aan
de tuinbouwschool uit interesse voor het
buitenleven en het tuinbouwbedrijf thuis. Ik ben
echter ook een verkoper in hart en nieren en
baat sinds 1995 samen met mijn echtgenote
Anneke een buurtwinkel uit in Ranst. In Ranst is
het fijn wonen. Samen met onze kinderen Gilles
en Jitske hebben wij er onze plek gevonden.
Met een vriendelijk woord en een vrolijke noot
zetten Anneke en ik ons in voor onze klanten.
Email:
gunter.michiels73@gmail.com
GSM-nummer:
+32 485 37 31 51

Nicole Vantichelen
7de plaats
Samen met Dirk en onze 2 zonen woon ik
in Oelegem. De fijne buren, de natuur, de
gezelligheid zijn ons dierbaar. Bouwen aan die
groene omgeving, aan vlotte mobiliteit, aan
aandacht voor jong en oud is mijn prioriteit.
Als leerkracht engageer ik me in de dialoog met
jongeren. En als bestuurslid van Markant neem
ik mee de verantwoordelijkheid om mensen te
verenigen. Sinds ik me politiek engageerde en in
2016 OCMW-raadslid werd, grijp ik nog meer
de kans om mee te werken aan een goed en
leefbaar Ranst.
Email:
vantichelennicole@gmail.com
GSM-nummer:
+32 476 30 25 89
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Nancy Peersmans
8e plaats
Ik ben Nancy Peersmans, gehuwd en moeder
van 3 jongvolwassenen. Ik ben gepassioneerd
kinesitheratpeut in het Buitengewoon Onderwijs
en werk met kinderen met ernstige beperkingen.
In de sportraad ondersteun ik de belangen van de
sportverenigingen. Op woensdag hoor je me vast
repeteren bij de Kon. Harmonie De Nachtegaal
en met mijn gezin geniet ik lopend of fietsend
van onze groene gemeente. Werken aan een
veilige leefbare omgeving blijft mijn ambitie.
Email:
peersmans@gmail.com
GSM-nummer:
+32 478 62 74 72

Monique Beirinckx
9de plaats
Ik ben Monique Beirinckx, gehuwd met Sus
Martens, fiere mama van 3 kinderen. Ik heb
ondertussen 4 kleinkinderen.
Ik heb 24 jaar ervaring in onze gemeentelijke
politiek en in de politieraad. Bovendien ben ik
bestuurlijk actief in KVLV en in de landbouwraad.
In mijn vrije tijd geniet ik van het buitenleven, als
ik de kans zie, spring ik op mijn fiets.
Samen met u wil ik gaag mijn steentje bijdragen
aan onze gemeente. Waar een WIJ is, is een weg!
Email:
Monique.beirinckx@telenet.be
GSM-nummer:
+32 474 77 08 29
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Alexander Boschmans
10de plaats
Ik ben Alexander, woon in Oelegem en ben
burgerlijk ingenieur elektrotechniek. In
Eindhoven werk ik als elektronica design
ingenieur en ontwikkel er samen met een
gedreven team hightechproducten. Skiën, mijn
passie, beoefen ik in de winterperiode wanneer ik
met vrienden en familie de bergen in trek.
Mijn wetenschappelijke achtergrond, mijn liefde
voor de natuur en mijn interesse in technologie,
mobiliteit en milieu wil ik op een constructieve
manier integreren in mijn politiek engagement.
Email:
alexander.boschmans@gmail.com
GSM-nummer:
+31 625 72 81 27

Lia Verdyck
11de plaats
Mijn naam is Lia, ik ben huisvrouw en heb
interesse voor alles wat het dorp in beweging
brengt. Ik hou ervan om dagelijks voor mijn
gezin te zorgen. Naast mijn taak als huisvrouw,
bekommer ik me voor zieken of mindervaliden.
Ik ben bestuurslid bij Ziekenzorg Emblem en als
vrijwilliger ben ik actief bij de Minder Mobiele
Centrale. Mensen die niet zelfstandig op hun
bestemming geraken, breng ik heen en weer,
steeds in opdracht van het OCMW.
Ik ijver ervoor om deze dienst te kunnen
behouden in de nieuwe sociale dienst.
Email:
lia.verdijck@telenet.be
GSM-nummer:
+32 477 80 35 18
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Patrik Mast
12de plaats
Ik ben Patrik.
Mijn jeugdjaren bracht ik door op de landelijke
Emblemse Heide, ik woon er nog steeds.
Nadat ik afstudeerde als tuinarchitect, startte
ik 25 jaar geleden als zelfstandig ondernemer,
gespecialiseerd in het inrichten van tuinen. Mijn
zaak is gevestigd in Broechem.
Duurzaamheid en natuurbeleving draag ik hoog
in het vaandel. Ik stel me kandidaat op de lijst
van CD&V/ WIJRanst omdat het WIJ-gevoel
er centraal staat. Daarvoor wil ik me ten volle
inzetten!
Email:
patrikmast@skynet.be
GSM-nummer:
+32 472 76 93 06

Peter Vingerhoets
13de plaats
Ik ben Peter en ben graag onder de mensen,
voor hen ben ik vaak een luisterend oor. Ik
vertoef vaak in de natuur en ben er ook sterk
mee bezig.
Wanneer ik met mijn hond op wandel ga, vang ik
veel op van wat er leeft in het dorp.
Ik heb een brede interesse en heb belangstelling
voor het sociale leven, voor het dierenwelzijn en
voor de verkeersveiligheid.
Ook de sport en meer specifiek de plaatselijke
voetbalploeg volg ik al vele jaren.
Email:
petervingerhoets@hotmail.com
GSM-nummer:
0478 79 11 84
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Bart Mariën
14de plaats
Mijn roots liggen in Ranst. In de school en bij
de scouts vond ik mijn vrienden, mijn vrouw
ontmoette ik ‘onder de kerktoren’.
In de nieuwe Boswijk engageer ik me in het
boswijkcomité. Dit samenbrengen van mensen
deed me beseffen dat ik me ook buiten de wijk
kan inzetten in onze gemeente.
Ik ben een gedreven jonge man, een toekomstige
papa, werk in Hoboken en besteed veel tijd
aan vrienden. Samen met mijn vrouw ga ik
regelmatig duiken. Wanneer onze kleine meid er
in december bijkomt, zal ik me nog meer richten
op jonge gezinnen.
Email:
bart_marien@hotmail.com
GSM-nummer:
+32 479 45 64 44

Sofie Van Dijck
15de plaats
Ik ben Sofie. Mijn ‘brandweer’man Han en ik zijn
de fiere ouders van Wannes, Willem en Lola. Ik
ben geboren en getogen in Broechem en woon
sinds 2010 in ons droomhuisje in Emblem Mijn
werk als zorgjuf en als OCMW-raadslid geven me
veel voldoening. Ik help graag mensen. Ik geniet
er ook van om in mijn tuin te werken én om
dessertjes te maken, een echte passie!
Goede levenskwaliteit voor iedereen, dat is de
toekomst! Daartoe wil ik bijdragen!
Email:
sofie.van.dijck@telenet.be
GSM-nummer:
+32 486 56 35 16
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Jan Rigouts
16de plaats
Ik ben Jan, samenwonend met Barbara en onze
dochter Elena. Mijn hele leven al woon ik in
Broechem. Een dorp waar ik verzot op ben.
Dit is mijn eerste stap in de politieke wereld. Ik
zie dit als een mooie opportuniteit om nieuwe,
interessante ervaringen op te doen.
Beroepshalve ben ik werkzaam als project
manager automatisering in de procesindustrie.
In mijn vrije tijd doe ik aan zaalvoetbal, ga
ik regelmatig joggen en probeer ik ook mijn
steentje bij te dragen aan de lokale voetbalclub.
Email:
jan.rigouts@telenet.be
GSM-nummer:
+32 477 77 07 55

Mathijs Sels
17de plaats
Mijn naam is Mathijs Sels, 28 jaar, zelfstandig
loodgieter van beroep. Ik heb 3 broers en ben
een zoon van Jan Sels en Tine Muyshondt.
Ik hou van mijn job, van het leven, van mijn
vrienden en familie. Mensen zijn belangrijk voor
mij. Van jongs af aan ben ik in de tennisclub
en bij de scouts. Ik groeide door tot in de
leidingsploeg.
Politiek heb ik van kindsbeen af leren kennen in
ons gezin. Ik wil mij dan ook engageren om mee
te bouwen aan een leefbare gemeente, aan ons
dorp waar ik graag woon!
Email:
mathijs@installatiebedrijf-sels.be
GSM-nummer:
+32 499 52 89 20
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Karine Geysels
18de plaats
Ik ben Karine, opgegroeid in Ranst en er
gebleven nadat ik met Kris trouwde. Met Inne
en Jarno, onze kinderen, wonen we in die
aangename gemeente.
Ik fiets vaak naar mijn werk in Berchem, hou
van lezen en kamperen met vrienden en ben
bestuurslid bij Damesvoetbal KFC Ranst: als
afgevaardigde, als administratief medewerker, om
mee evenementen te organiseren.
En nu is daar dat nieuwe engagement: met
volle goesting stel ik me kandidaat voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Email:
krkainja@outlook.com
GSM-nummer:
+32 496 32 08 79

Sebastien Kolijn
19de plaats
Ik ben 31 jaar, handelsingenieur en 8 jaar actief
bij Daikin. Ik kom thuis in Broechem bij mijn
vrouw Anneleen en zoon Georges.
Met deze kandidatuur wil ik mijn schouders
zetten onder het beleid en de groei van onze
gemeente. Het landelijke karakter, de lokale
initiatieven, de bedrijven, de mobiliteit; aan die
weg wil ik vandaag werken zodat we er morgen
niet van hoeven dromen.
Email:
sebastien.kolijn@gmail.com
GSM-nummer:
+32 472 51 14 37
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Hugo Prims
20e plaats
Mijn echtgenote en ik hebben 4 kinderen en 6
kleinkinderen. Sinds mijn pensioen is er meer tijd
voor de familie, lezen, koken, Frankrijk.
Mijn bekommernis om welzijn vindt zijn
oorsprong in mijn voormalige loopbaan als
ziekenhuisdirecteur en docent aan de Sociale
Hogeschool in Heverlee. Ik was raadgever
aan het Ministerie van Welzijn en voorzitter
van de VZW Zevenbergen. Die interesse voor
kinderopvang, jeugdzorg, andersvaliden, zieken
en ouderen en de kennis omtrent de statuten van
vzw’s die ik neerschreef in het VZW Zakboekje,
wil ik graag inzetten om verenigingen bij te staan.
Email:
hugo.prims@telenet.be
GSM-nummer:
+32 479 50 50 75

Christel Verdonck
21e plaats
Ik ben Christel, getrouwd met Jef en moeder
van Jan, Raf en Fran. Sinds bijna 30 jaar baat ik
samen met mijn man een glastuinbouwbedrijf uit.
Onze zoon Jan is sinds kort ook in het bedrijf
gestapt.
Het telen van lekkere, gezonde tomaten, op
een duurzame en milieubewuste manier, is onze
dagelijkse passie. Land- en tuinbouw ligt me dan
ook nauw aan het hart.
Email:
verdonck.christel@telenet.be
GSM-nummer:
+32 479 82 82 41
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Johan Beirinckx
22e plaats
Samenwerken met mensen die van Ranst een
gemeente willen maken waar iedere bewoner zich
goed kan voelen, lijkt mij een mooie uitdaging.
Thema’s als milieu, ruimtelijke ordening,
openbare werken, sport- en jeugdwerking
spreken mij eveneens sterk aan. Hoe kunnen we
in onze gemeente onze vrije tijd zinvol invullen?
Er blijft zeker nog voldoende werk aan de winkel.
Graag krijg ik uw steun om aan mijn standpunten
te kunnen werken.
GSM-nummer:
+32 496 42 91 47

Annemie Van Dyck
23e plaats
Mijn naam is Annemie Van Dyck, voorzitter van
Vrouw en Maatschappij, CD&V/ WIJRanst. Wij zijn
een groepering voor vrouwen die zich politiek
willen engageren en focussen op thema’s die
vrouwen aanbelangen.
Wij roepen op om een evenwichtige stem uit te
brengen en op een vrouw te stemmen.
KIES VOOR EVENWICHT, STEM VROUW!
Email:
annemievdyck@hotmail.com
GSM-nummer:
+32 494 16 39 68
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Jeannine
Vingerhoets-Weyn
24e plaats
Zelf ben ik al vele jaren begaan met de minst
bedeelden in de samenleving. Bijna wekelijks
vertoef ik in de organisatie ‘Moeders voor
moeders’ te Borgerhout om deze mensen
van voeding te voorzien. Graag zou ik een
gelijkaardige organisatie opzetten voor
ouderen en kinderen in onze gemeente. Ik wil
mijn ervaringen delen met mensen die een
gelijkaardige doelstelling willen nastreven.
Het sociale aspect in de samenleving is mijn
belangrijkste drijfveer om aan politiek te doen.
Beter actief werken dan aan de zijlijn staan!
Email:
vingerhoetsj@hotmail.com
GSM-nummer:
+32 492 05 15 71

Dirk Verbruggen
lijstduwer
Ik ben geboren in Bornem en beleefde er mijn
school- en kinderjaren. In mijn jeugdjaren was
ik reeds actief bij de lokale CVP-afdeling. Voor
mijn werk in de Lierse regio, bouwden we in
Broechem om er te wonen.
Midden jaren ’80 nam ik er opnieuw de politieke
draad op. Sindsdien ben ik lid van het bestuur en
het bureau en sinds 18 jaar ook OCMW-raadslid.
De voorbije 6 jaar was ik actief als lokaal
voorzitter, lid van de regioafdeling en van de
nationale algemene vergadering.
Binnen de partij en op bestuurlijk vlak heb ik zo
veel ervaringen kunnen opdoen.
Email:
verbruggen.dirk@telenet.be
GSM-nummer:
+32 479 25 00 66
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CD&V/ WIJRANST
1. MUYSHONDT TINE
60J | ZAAKVOERDER | RANST

2. BOSSAERTS FERNAND
59J | ZELFSTANDIGE | BROECHEM

3. DE CEUSTER STÉPHANIE
32J | APOTHEKER | OELEGEM

4. MEEUS CHRISTEL
46J | ZAAKVOERDER | EMBLEM

5. PHILIPS ARTHUR
73J | GEPENSIONEERD | BROECHEM

6. MICHIELS GUNTER
45J | ZELFSTANDIGE | RANST

7. VANTICHELEN NICOLE
58J | LERARES SECUNDAIR | OELEGEM

8. PEERSMANS NANCY
47J | KINESISTHERAPEUT | RANST

9. BEIRINCKX MONIQUE
61J | ZELFSTANDIGE | BROECHEM

10. BOSCHMANS ALEXANDER
24J | BURGERLIJK INGENIEUR | OELEGEM

11. VERDYCK LIA
72J | GEPENSIONEERD | EMBLEM

12. MAST PATRIK
47J | TUINARCHITECT | BROECHEM

13. VINGERHOETS PETER

14. MARIËN BART
32J | LASINGENIEUR | RANST

15. VAN DIJCK SOFIE
41J | LEERKRACHT | EMBLEM

16. RIGOUTS JAN
38J | PROJECT MANAGER | BROECHEM

17. SELS MATHIJS
28J | ZELFSTANDIGE LOODGIETER | RANST

18. GEYSELS KARINE
49J | BEDIENDE | RANST

19. KOLIJN SEBASTIEN
31J | HANDELSINGENIEUR | BROECHEM

20. PRIMS HUGO
70J | GEPENSIONEERD | OELEGEM

21. VERDONCK CHRISTEL
53J | TUINBOUWSTER | BROECHEM

22. BEIRINCKX JOHAN
57J | BEDIENDE | BROECHEM

23. VAN DYCK ANNEMIE
69J | GEPENSIONEERD | EMBLEM

24. VINGERHOETS-WEYN JEANNINE
80J | GEPENSIONEERD | RANST

25. VERBRUGGEN DIRK
60J | BEDIENDE | BROECHEM

54J | ARBEIDER | RANST

Heeft u een opmerking over
het gemeentebeleid of de
CD&V/ WIJRanst werking in
onze gemeente? Of heeft u een
suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V/ WIJRanst is
heel eenvoudig: www.cdenv.be/wordlid
Uw lokale contactpersoon: Dirk Verbruggen
vebruggen.dirk@telenet.be
www.ranst.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/ranst.cdenv
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