
Lenie is een actieve vrouw die met hart en ziel begaan is met anderen. 

Ze staat met twee voeten tussen en onder de mensen.   
Een luisterend oor en grote inzet voor anderen kenmerken haar. Een 
dame met grote sociale bewogenheid en het hart op de juiste plaats!

Je kan haar als vrijwilligster aan het werk zien bij de 
voor- en naschoolse kinderopvang. ‘s Middags 
verzorgt ze het middagtoezicht  in de basis-
school van Reppel. In het schoolbestuur is 
ze een gewaardeerde kracht gericht op het 
welzijn van de kinderen.

Als volwassen begeleidster is ze actief in 
de jeugdbeweging KSA Reppel.  
Zij is tevens voorzitster van  
vzw Villa Replo bouwcomité.  
Een handige Henriette dus!

Een bezige bij en bewonderd voor  
haar creativiteit.  

Kortom:  Een warme,  
charmante dame met grote inzet  
voor ons allemaal!

Lenie Saes
• 57 jaar
• getrouwd
• mama van 4 kinderen
• woont in Reppel

Een warm hart 
voor Bocholt

Op de koffie

Via staat voor...

Wie is nieuw?

Wat als...
je burgemeester zou zijn 

OP DE KOFFIE BIJ VIA
Zaterdag 09 juni 2018 
Lozen (Lozerplein) van 10.30 u tot 12.00 u 
Kaulille (aan Kerk) van 12.30 u tot 14.00 u

Zaterdag 23 juni 2018 

Reppel (aan Kerk) 
van 10.30 u tot 12.00 u  
Bocholt (aan gemeentehuis) 
van  12.30 u tot 14.00 u

Via wil je graag ontmoeten. Niets beters als een rechtstreeks  
gesprek bij de koffie om te peilen naar jouw top 3 van waar 
in Bocholt meer aandacht aan dient geschonken. Durf jij de 
burgemeesterssjerp aan te doen en te zeggen waar het voor 
jou op staat. 

Graag bieden we je een koffie met  
een zelf gebakken lekker  
‘hart’-wafeltje aan.

Dit hart staat symbool waar wij als 
Via voor willen blijven gaan.  

Een Bocholt met hart en ziel !  

Breng je 
idee mee!

‘Mijn hart gaat 
uit naar het welzijn van 

de mens in het algemeen, 
vooral wat kinderen, 

ouderen en de kwetsbaren 
onder ons betreft.’

Lenie



Sociaal en toegewijd, zo kan men Leon het best  
omschrijven. Altijd klaar met een helpende hand!  
Je vindt hem steevast bezig als vrijwilliger of lid in  
diverse adviesraden, organisaties en verenigingen.

Zijn ervaringen als bestuurslid van onze harmonie 
Bocholt, voorzitter schoolraad BS De Brug,  
lid van de Gecoro en hoofdafgevaardigde van de  
vakbond  deelt hij graag met anderen. zodat Bocholt 

de ingeslagen weg verder kan zetten. 

Door zijn job als werfcontroleur Agentschap Wegen 
en Verkeer heeft hij kennis in huis die bijdraagt voor 

verdere ontwikkelingen en verfraaiingen van onze 
dorpskernen. Op mobiliteitsvlak bruist hij van 

nieuwe ideeën die hij graag met woord en daad 
wil vorm geven. Met Leon bouwen we verder 
aan een leefbare en vooral veilige gemeente op 
mensenmaat! 

 

Leon Maesen
• 45 jaar
• getrouwd met Laura Pellegrino
• papa van Stijn, Kaat en Roos
• woont in Bocholt Ann Bernaerts

• 40 jaar
• gehuwd met Tony Leinders
• mama van Cisse en Marie
• woont in Lozen.

MET HART EN ZIEL VOOR 
ALLE GROOT BOCHOLTENAREN

‘Met hart en ziel 
voor alle Bocholtenaren 
en met woord en daad 

Bocholt verder uitbouwen 
tot een mooie gemeente 

waar het goed is 
om te leven.’

Leon

Als maatschappelijk werkster heeft Ann al heel wat 
watertjes doorzwommen. Zij kent de noden en be-
hoeften van verschillende bevolkingsgroepen.

Op haar palmares:  Beleidsplannen voor  
buitenschoolse opvang, schuldbemiddeling en  
projectwerking bij het OCMW, werking van  
sociale diensten, het opstarten van bezoekers-
dienst voor 80-plussers. Ann houdt niet op!

Ook in haar vrije tijd is Ann actief en creatief 
bezig. Het verenigingsleven mag steeds op haar 
rekenen. Ze springt in het oog door haar grote  
belangeloze inzet in onze gemeente. 

Goede doelen gaat ze nooit uit de weg. 
Integendeel! 

Niet enkel van uit haar job wil Ann haar 
‘sociaal’ steentje bijdragen, ook daar buiten 
wil ze graag meewerken aan een leeftijds-
vriendelijke gemeente met kwaliteitsvolle 
buurten waar jong en oud zich kunnen 
ontplooien en zich vooral thuis voelen!

‘Een gemeente 
waar het op iedere 
leeftijd goed is om 

te wonen en 
waar iedereen 

zijn hart kan vinden’

Ann

EEN LEEFBAAR EN VEILIG LOZEN

Staat voor...

met een open 
blik en hart 

luisteren naar 
wat er leeft!

zeggen 
wat er nauw 
aan het hart 

ligt

werken aan 
een hartelijke
gemeente dat 

bruist van 
leven!

een hart 
voor 

iedereen!

warme 
buurtschappen

gezonde en 
aangename 

woonomgeving

inzet voor 
mens en 
milieu.


